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মুখপত্র 

চবিত্রে বামায়ণ মহাভাবতেব তৃতীয পর্ব প্রকাশিত হল। এত 
বিলম্বে প্রকাশিত হবাৰ যুক্তিসঙ্গত কোন কৈফিযং নেই । এক বছৰ 
পূর্বে এই পর্বটি প্রকাশিত হওযা উচিত ছিল--কিন্ত নানা বাঁধা বিদ্বেব 
দকণ পর্বটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে। এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বেব জন্য 
আশা! কবি আমাৰ প্রিষ পাঠক পাঠিকাঁবা আমাকে ক্ষমা কববেন । 

প্রথম ছুইটি পর্ব পাঠকবুন্দেব বিশেষ সাঁদব লাভ কবায় ও দেশ 
বিদেশ হতে এ পর্ব ছুটিব চাহিদ আমায তৃতীয পর্ব লিখতে উৎসাহিত 

কবেছে। আশ] কবি প্রথম পর্বদ্বযেব মত এই পর্ও পাঁঠকবর্গকে আনন্দ 
দেবে, পববর্তী পর্বগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশ কববাঁব চেষ্টা কবছি। 

বহু চেষ্টা মুদ্রণ ক্রটি থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল না। আশা 
কৰি এই অনিচ্ছাকৃত ক্রুটিব জন্য পাঠকবুন্দ মার্জনা! কববেন। 

গত ছুটি পর্ব সম্বন্ধে অধাঁপক শ্রদ্ধেয শ্রীযোগেশ চন্দ্র সি 
মহাশযষেব সমালোচন। এব সঙ্গে ছাপানো হলো । সংক্ষেপে অধ্যাপক 

সিংহ মহাশযেৰ পবিচয দিচ্ছি। অখণ্ড ভাবতেব পাঠক পাঠিকাদের 
সঙ্গে ভাব সবিশেষ পবিচঘ আছে বিভিন্ন সামযিকীতে ভীব পাগ্ডিত্যপূর্ণ 
গ্রবন্ধীদি ও বচিত গ্রন্থেব মাধ্যমে । কিন্তু খণ্ডিত ভাঁবতেব নবীন 

পাঠিক পাঁঠিকাব হাতে পূর্ব বাংলাব মিলিটাবীব লৌহ কপাট তেদ 
কবে তাব লেখা এসে পৌঁছায়নি । তাই তাদেবই জন্য শ্রদ্ধেয় 
অধ্য পক সিংভেব পবিচিতি অতি সংক্ষেপে দিচ্ছি। 

শ্রদ্ধে অধ্যাপক সিংহ মহাঁশয় কলকাত৷ বিশ্ববিদ্ভালয় হতে 
ইংবাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকাৰ কবে বঙ্ধিমচন্ত ত্বরণ 
পদক লাভ কবেছিলেন। তিনি টট্টগ্রাম সবকাঁবী কলেজেব উপাধ্যক্ষ 

ছিলেন। অতঃপব উট্টগ্রাম নৈশ কলেজ এবং চট্টগ্রাম মহিলা কলেজে 

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। সাবা জীবন তিনি সাহিত্যব্রতী। 
ডিন খ্যানী ববীন্দ্রনাথ 'রাসলীলা' এবং গ্লীতাবোধিনী” প্রভৃতি বু 

পাগ্ডিত পূর্ণ গরন্থেব বচযিতা। 
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কুমাবী শিপ্রা দত্তেব “চবিত্রে বামায়ণ ও মহাভাবত” গ্রন্থেৰ প্রথম 
এবং দ্বিতীষ খণ্ড পাঠ কবিয়া, মনে হইতেছে যেন আমাদেৰ স্থপ্রাচীন 
সংস্কৃতিব এক নব দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল ৷ 

কুমাবী শিপ্রা যে মনোজ্ঞ উপায়ে রামায়ণ এবং মহাঁভারতেব মধ্যে 
সুগ্রথিত সুগভীব সুহ্র্ণত ধর্মতত্বনহ আদর্শনীয় জীবননীতি সমূহ 
চবিপ্রের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছে, তাহা একান্তভাবে 
প্রশংসনীয। ইহা এই খুগেব পক্ষে সর্বাংশে সঙ্গত, যেহেতু আমবা 
জীবনেব সর্বক্ষেত্রে অসহাঁযভাবে ত্ববা কবলিত। কাহারও যেন 

বিন্দুমাত্র বিশ্রীমেব সময নাই? সকলেই শুধু ছুটিয়া চলিয়াছে, গন্তব্য 
যাঁহাই হউক । 

স্থানে স্থানে সমগ্র সমাজে আমাদেব সুপ্রাচীন মহান অনুপম 
সংস্কৃতির প্রতি যে ওদাস্ত পবিলক্ষিত হইতেছে, তাহাঁকে.আবাব মনো- 
রাজ্যে পুনর্বাসিত কবিতে হইলে কুমাবী শিপ্রাব অবলম্থিত প্রথাই 
অপবিহার্ষ বপেই কাম্য । 

বামাধণ ও ম্হাভাঁবত হইতে জীবন অন্তরকে বিচ্ছিন্ন বাখিবার 

অপপ্রয়াস আত্মহতা স্ববপ। আধুনিক আত্মঘাতী জীবন সংগ্রামের 
কোলাহল কলবব, যান্ত্রিক সমারোহেব মর্মদাহী হুংকাবেব মধ্যে ভাব- 

জগতে নিবিষ্ট থাকিবাব সুযোগ ছুশ্রাপ্য হইযাছে। এই অবস্থায় 
এই গ্রন্থ আমাদেব সনাতন সংস্কৃতিব প্রতি অনুবাগীব পক্ষে পবম 

সহাক। বামাধণ ও মহাভাঁবত আমারে বৈদিক খাষিগণেৰ প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি। ভাহাদের সাঁধনা ও প্রজ্ঞাব প্রযুক্তি বিদ্যা স্ববপ। 

উনবিংশ শতাব্দী শেষ পাঁদে মহাবাণী ভিক্টোবিষাব জ্যোে্ঠপুত্র 
যুববাজ বপে ভাবতে আগমন উপলক্ষে কবি নবীন তীহাব 'ভাবত, 

মহাকীব্য মহাঁভাবত যাহাব 

মহাবঙ্গভূমি কুকক্ষেত্র, হায়, 



ঢ. এ 

ভীম্ম কৃষ্ণার্জুন আছিল যাহাব, 
যুববাক্ত আজ “ন জাতি কোঁথায? 

ভাবত ও মহাঁভাবত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত ; মহীভারতকে এই 

কাৰণে পঞ্চম বেদ বলা হইযাছে। তছৃপবি মহাভাবতেব মধ্যেই বিধৃত 

বহিযাঁছে সেই মহাঁকীলযাত্রী মহাঁবাণী ঃ 
ধর্মে চার্থে চ কাঁমে চ মোক্ষে চ ভবতরধভ। 

যট্হাস্তি তদন্যাত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ কচিৎ | 

ধ্ধ্স, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গ বিষযে মহাভাবতে যাহা আছে 

তাহ! অনুসন্ধান কবিলে অন্থাতর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পাবে, কিন্তু ইহাতে 

যাহ! নাই, তাহা! আব কুত্রাপি নাই 1” ইহ] শুধু কথাব অতিরপ্রন লহে, 
ইহ। এক অপ্রতিদ্বন্ী মহাসত্যেব কালধ্বংসী ডমরু নাদ । 

সর্বোপনিষদ-ছুপ্ধ-নবনীত-সার শ্রীমদ্ভগবদগীতা মহাঁভাবতেৰ 
অচ্ছেন্চ অংশ বপে ইহাব কেন্দ্রমণি সদৃশ । 

ববীন্দ্রনাথেব “ভাবা ও ছন্দ” কবিতাঁষ, বাম চবিত্রকে অনতি- 
ক্রমনীয মানবত্বেব শ্রেষ্ঠতম বিকাশ বপে প্রদর্শন কব হইয়াছে। 
বালীকিব প্রশ্নে উত্তবে দ্েবধি নাবদেব মুখে তাহা ধ্বনিত-. 

বীর্য কার ক্ষমারে কবে না অতিক্রম, 
কাহাব চবিত্র ঘেবি ন্ুকঠিন ধর্সেব নিয়ম, 
ধবেছে সুন্দৰ কান্তি মাণিক্যেব অঙগদেব মতো! *-* 

বাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, কর্মনীতি এক কথায সামগ্রিক 
মানবজীবন নীতি, চিবমানবেব শিক্ষামন্ত্র ৰপে অমলিন গবিমায়, 
চিবন্তন মাধুর্ষে বিগ্লেষিত বহিযাছে বামায়ণে এবং মহাভাবতে। সহন্্ 
সহন্র বসব পাঁব হইয়াছে, তথাপি এই বিংশ শতাব্দীতে ও এমন 
কৌন নীতি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা তত্বগত ভাবে মূলতঃ মহাঁভাবতে 
মিলিবে না। যে কোন দেশে, যে কোন উদাব পূর্বসংস্কাব মুক্ত, 
নিবপেক্ষ মন তাহাকে নিশ্চিত সত্যবপে গ্রহণ কবিতে বাধ্য এবং গ্রহণ 
কবিয়াছে। 
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শ্রীঅববিন্ন বলিয়াছেন_08£000 1189 176501 7967. 2৮16 
€0 55910] ৪ 00%/610] 16115101015 ০0৮0.) 1 1029 

099 0011890. 0০ 100 0 4818. 90167806 18105 700896- 

89101] 01 075 1062.50198 2110 01111119501 [0106 ? 78110 

1081 0010119501)5 00190951250 60 169 1290 90101191169 7 

90111501150 [01711950011 270 161181010 080 5০126 17010 

01 015 10115955606 “উত্তমং বহস্তম্” তাহাব মতে আমাদের 

বেদ বেদাত্তের খষিগণই ছিলেন আমাদেৰ “পূর্বে পিতর£ | আমাদেব 
মেই পিতৃগণেব প্রতি ক্ষীণতম অসন্মানও বিশুদ্ধ মানবত্বেব বিভীষিকাময় 
বিপর্যয। বুদ্ধদেব যাহাকে 'পিতৃধন” বলিয়াছিলেন আমর! উহাকে 
পশ্চাতে ঠেলিযা রাখিয়। বিনা পবিতাপে স্থুল মিথ্যার খেলায় মাতিয়া" 
উঠিযাছি_-(1%6 0৮0 19 098৫ 21 03 110 76 819 11106 
৮ & 119) 

কুমাবী শিপ্রা সাফল্যে সহিত আমাঁদেব উপবোক্ত 'পিতৃধ-*কে 
চবিত্রেব মাধ্যমে উজ্জল সাবল্যে উপস্থাপিত কবিযাছে। যূল মহাভাবত 
হইতে সংস্কত উদ্বৃতিগুলি শুধু প্রাসঙ্গিক নহে, উহাবা সংশ্লিষ্ট বিষয় 

বন্তকেও অধিকতব মনোহব কবিয়াছে। ইংবেজী উদ্ধতিগুলিও বণিত 
ঘটনা বা ভাবেব সহিত পরম সামগ্রস্তপূর্ণ বলিয়া উপভোগ্য হইযাছে। 

এই গ্রন্থে বন্ুল প্র্চাৰ হউক, ইহাই কামনা কবি। 
শ্রীযোগেশচন্্র সিংহ 

৯০, আঁবছুস সন্তার বোড 

চট্টগ্রাম 
১১৯৭৮ 



রাবণ ও ছুর্যোধন 
19 01950091000. £0 ৫0 20 6৮1] ৫990 19 0৫ 165916 ৪ 

15115 00101511050 ০6 089 66৫ ৫৮ ৫০০৩০, 

7/110712যর উপরোক্ত অভিমত ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও 
মহাভারতের রাবণ ও দুর্যোধনের চরিত্রের সঙ্গে বিচিত্র ভাবে মিলে 

গেছে। 
এই চরিত্রদয়ের স্বভাবে যথেউ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উভয়েই 

প্রবল পরাক্রমশালী বীর, বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিশ্বব, নান! গুণে অলঙ্কৃত 
হয়েও জাপন আপন ছুর্ম ও ছুরাকাজ্ফার পরিণতিষ্ভে সবংশে ধ্বংস 

হয়েছিলেন | 
চরিত্রই পরিণতির নিয়ামক-_-এই সত্য রাবণ ও দুর্যোধন এই 

দুই চরিত্রে প্রমাণিত হয়েছে । 
ব্রহ্মার মানসপুত্র ত্রহ্মধি পুলস্ত্য। পুলক্র্যের মানস পুত্র খষি 

বিশ্রবা! ও রাক্ষসরাজ স্মালীর কন্য! কৈকসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণ 
মাতা কৈকসী প্রধর বেলায় পুত্র অভিলাষী হয়ে বিশ্রুবার নিকট 
গেলেন। বিশ্রুবা তাকে বললেন, যেহেতু তুমি নিদারুণ বেলার 
আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ, তাই তোমার পুত্ররা বিকট শরীরধারী 
ও জুরকর্মার সঙ্গে সখ্য সম্পন্ন হবে| তুমি ভ্রুরকর্মা রাক্ষসদের প্রাসব 

করবে। ৃ 
- দ্বশটি মুখ নিক্বে রাক্গদ বপে জন্মলাভ করায় বিশ্রুবা পুত্রের 
নীমকরণ করেন দশগ্রীব | দশাঁনন নামে সে সর্বজন পরিচিত | 

তার অপর নাম রাবণ | মহেশ্বর তাকে এই নাম দিয়েছিলেন । 
মহারাজ ফৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জ্োন্ঠ পুত্র ছুর্যোধন। ছুর্যোধনের 

কলির অংশে জন্ম। তার অপর নাম স্থয়ৌধন। কলি অর্থ কলি- 
কাল, চতুর্থ যুগ, সম্পূর্ণ অধর্মের যুগ । 
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উভয়ের জন্মলগ্নে নানা অঘটন ঘটে। আকাশ হতে রক্ত 

বৃষ্টিপাত, অসময়ে মেঘ গর্জন, চারদিকে গৃধর চীৎকার, দিবামধ্যে 
শেয়ালের ভাক, উত্তপ্ত হাওয়া খরার মত চারদিক দগ্ধ করছিল, 
কাকে সমস্ত নগর আচ্ছন্ন ইত্যাদি নানা অশুভ লক্ষণ এই বীরঘয়ের 

জন্ম ক্ষণে উভয়ের অশুভ ভবিষ্যৎ সন্বন্ধে পূর্বাভাঁষ দিয়ে যার়। ছায়া 
পূর্বগামিনী | (:0800105 552185 0856 01912 ৪12800%75 
091016--080200091] ). 

রাবণের অস্বাভাবিক শারীরিক গঠন তার সহজাত বীভগদ চরিত্রের 
ইঙ্গিভ বহুন করে। উভয়েরই যেন নিজ বংশ ধ্বংসের ভরন্থ জন্ম । 

দূর্যোধনের জন্মলগ্রেও নানা অণ্ডভ লক্ষণ দেখে বিছুর দুর্যোধনকে 

এঁ মুহূর্তে হভ্যা করে বংশ রক্ষা করভে ধুভরাষ্রকে উপদেশ 

দিয়েছিলেন। ভীগ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েছিলেন, কালই তীর পুত্র 
দূর্যোধনের বপ দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন । এই ছুই মহান দ্রষ্টার 
ভবিস্বাৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে ছিল ! 

ভরদ্বা্জ মুনির কন্যা দেববর্ধিনীর গর্ভজাত বিশ্রাবার ওরসজাত 
পুত্র বৈশ্রুবণ বা ধনেশ্বর কৃবেরকে দেখে কৈকসী রাবণকে বলেছিলেন 
»-পুত্র, তোমার ভ্রাভা ভেস্বী কুবেরকে দেখ, যাতে তাঁর মভ হতে 
পার, সেই চেষ্টা কর | 

ঈর্ষান্বিত বাঁবণ প্রত্যুত্তরে জননীকে বলেছিলেন যে, ভিনি 
প্রতিজ্ঞা করছেন যে তিনি কুবেরের সমান বাঁ ভভোঁধিক হবেন | 
ভারপর ভিনি ভ্রাভাদের নিয়ে গোকর্ণ আশ্রমে গিয়ে কঠোর ভগস্যায় 
্রহ্মাকে তু করে অথরত্ব বর চাইলেন। ব্রহ্মা বললেন, অমঝ বরের 
যোগ্য ভূমি নও। অন্য বব প্রার্থনা কর তখন দশগ্রীব প্রার্থনা 
করলেন তিনি যেন পশু পক্ষী, নাগ, ষক্ষ, দৈত্য, দানব রাক্ষস ও 
দেবতাদের অবধ্য হন| ভ্রহ্ধা ভথান্ত বললেন। ত্রহ্ধা তাকে আরও 

একটি বর দিয়ে বললেন যে, ্ষণগ্রীব বর্ধন যে রূপ ধারণ করতে 
মানস করবেন, তখনই দেই বণ গ্রহণ করতে পারবেন 



রাবণ ও দুর্যৌধন ৩ 

যাভামহ হ্থমালী ও মাতুল প্রহস্তের প্ররোচনায় রাবণ প্রথমেই 
আত্মবূপ প্রকাশ করলেন। ভাই কুবেরকে লঙ্কার সিংহাসন হডে 

বিভাঁড়িত করে, ভিনিই সিংহাসন দখল করেন। কুবের কৈলাসে 

আশ্রয নিলেন। 

রাবণ ময়দানব ও অগ্দরাৰ গর্ভজাত কন্তা হেমার' কন্তা 

মন্দৌদরীকে বিয়ে করেন, ময় তীর তপোলন্ধ অমোঘ শক্তি অস্ত 

রাবণকে দান কবেছিলেন। 
মন্দোদরীর গর্ভে রাবণের একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েই মেঘ গর্জনের 

স্যার রোদন করতে লাগলেন | সেজন্য রাবণ ডাঁর নামকরণ করেন 

মেঘনাদ । 
রাবণ শাস্ত্রবিদ্তায় পণ্ডিত ও শস্ত্রবিদ্ভায় দক্ষ ছিলেন| তার 

শারীরিক শক্তিও ছিল অসাধারণ, দানবের রহ থেকে রাবণ নানা 

মায়াও আয়ত্ব করেছিলেন | 

ব্রহ্মার বরে ও শক্তিমদে মন্ত হয়ে রাবণ কাউকেই গ্রাহহ করতেন 
না। এবং যদৃচ্ছা অত্যাচার ও ছুরাচার তার চরিত্রের অঙ্গ ছিল। 
বহু পরস্ত্রীকে ৰলপূর্বক হরণ করে নিজের অন্তঃপুরে বন্দী করে 
রেখেছিলেন | 

রাবণ কৈলাসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিভ করে তার 
পুদ্পক বিমান কেড়ে নিয়ে জাতির জন্স্থান শরবণে উপস্থিভ 
হলেন। পু্পকের গতি সহম৷ রুদ্ধ হল। ভাঁড়কা রাক্ষণীর পুত্র মারীচ 
রাবণকে জানালেন ষে এ রথ কুবের ভিন্ন অন্য কাউকে বহন করে 
না। সেইজন্যই নিশ্চল হয়েছে। 

শহরের পার্ষদ নন্দী বাবণকে বললেন-.বাবণ যেন ফিরে ষান। 

কারণ এই পর্বতে শঙ্কর ক্রীড়। করেন। লাগ, পক্ষী, ষচ্গ, দেব, 
গন্ধর্ঃ রাক্ষম সকলেরই এ স্থান অগম্য | 

রাবণ নন্দীর কথার ফিরে গেলেন না। বরং কে এই শঙ্কর 
দেখবার জন্য বিমান হতে নামলেন এবং শহ্কবের সঙ্গী নন্দীর বপ 
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দেখে হেসেছিলেন। কারণ নন্দীর মুখ বানরের মত ছিল। নন্দী 
কু্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দিলেন যে বানরাই রাবণের বংশ ধ্বংস 
করবে | রাবণ নন্দীর অভিশাপ উপেক্ষা কবে স্পর্ধা করে পর্বতে উঠতে 
লাগলেন | পীর্বভী সহ পর্বভবাসীরা ভীভ হয়ে পড়লে মহ!দেব 

পদানুষ্ঠ বারা চাপ দিলেন। ফলে রাঁবণের বাহু নিপীড়িত হল এবং 
রাবণ ভ্রিলোক কম্পিত করে গর্জন করে উঠলেন। 

অমাভ্যবর্গের পরামর্শে রাবণ সহুত্স বদর মহাদেদেবের স্তৰ 
করেন। সহত্র বসর পর মহাদেব তার বাহু মুক্ত করে বললেন, 
দশানন, তোমার পরাক্রমে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি পর্বতের 
ভারে নিগীডিভ হয়ে দারুণ রব করেছিলে, সেজগ্য তোমার নাম রাৰণ | 
মহেশ্বরের দেওয়, দশগ্রীবের অপব নাম রাবণ। 

রাবণ মহাদেবকে জানালেন ব্রহ্মার থেকে ভিনি পুর্বেই বর 
পেয়েছেন । দেব, দাঁণব, গন্ধর্ব প্রভৃতির ভিনি অবধ্য। পূর্বে ত্রন্মার 
বরে দীর্ধাযু লাভ করেছেন। তিনি এমন এক অন্তর প্রার্থনা 
করলেন যার বারা অবশিষ্ট আয়ু তার নিরাপদ হুয়। এবং ব্রহ্মার 
থেকে বর প্রাপ্তির পুর্বে তার ষে 'ায়ু শেষ হয়েছে, তা যেন তিনি 
ফিরে পান। 

মহাদেব রাঁবণকে চন্দ্রহাস লামক খড়গ দিয়ে বললেন, তোমার 

কামনা সিদ্ধ হবে। আরও বললেন এই অন্ত্রকে অবজ্ঞা কর না। 
যদি অবজ্ঞা কর তবে এই অন্তর আমার কাছে ফিরে আসবে | 

রাবণ দেবতাদের কৃপা লাভের ষে সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, 
খুব কম ব্যক্তিরই অদৃষ্ে ভা ঘটে। কিন্তু ভিনি সেই শক্তির 
অপপ্রয়োগ করে নিজেকে ধ্বংস করেছেন। 

বাবণ দিণ্বিজয়ী হবার ইচ্ছার অনেক ক্ষত্রির বীরকে নিহভ 
করেন, অনেকে আবার রাবণের বশ্যতা স্বীকার করেন | 

রাবণ দেবলোক বিজয় করেছিলেন। অনেক নৃপতিকে যুদ্ধে 
পরাজিত করে রাবণ অধযোধ্যায় গেলেন। সেইখানে মহাবাজ 
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অনবণ্যকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। অনরণ্যর মস্তক রাবণের করাঘাতে 
বথ হতে ভূভলে লুটিয়ে পড়লে রাবণ উপহাস করেন! রাবণের 
উপহাস সহ করতে না পেরে তিনি রাবণকে অভিসম্পাত করেন-_ 

উতপত্য্যতে কুলে হন্মিনিক্কাকুণাং মহাত্বনাম্ | 

রামো দাশরঘির্নাম ষস্তে প্রাণান্ হরিস্যত্তি। (উঃ) ১৯/৩* 
-ইক্কাকুবংশের মহাত্মাদের বংশে দশরথ নন্দন রাম জন্মগ্রহণ 

করবেন। তিনিই ভোদার প্রাণ হরণ করবেন | 
রাবণ বমরাজকেও যুদ্ধে পরাজিত করেছেন । ভিনি কালকেয়- 

দৈত্যদের বিনাশ সাধন করেন। চার হাজার কালকেন্গ দৈত্যকে 
হুভ্যা করবার সময় শূর্পণধার স্বামী বিদ্যুৎজিহবকেও নিহত করেন | 
বরুণপুত্রদেরও পরাভূত করেন। নাগগণকে বশে আলেন। নিবাত 
কবচ দৈভ্যগণের সঙ্গে অগ্নি সাক্ষী করে ত্রহ্মার নির্দেশে সথ্য স্থাপন 

করেন। প্রত্যাবর্তন কালে রাবণ পথিমধ্যে বহু নৃশতি, খধি, দেবভা। 
ও দানবদের কন্যাগণকে অপহরণ করলেন। তারা রাবণকে অভিশাপ 

'দিলেন, যেহেতু সে পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়েছে, সেজন্য স্ত্রীর জন্যই এই 
দুর্মতি বিনাশ প্রাপ্ত হবে| এই সতী সাধবী নাবীদের অভিশাপ 
উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ছুন্দুভি বান এবং পুষ্প বৃষ্টি 
হলে! | ত্রন্মাধি কন্ত! বেদবভীও রাব্ণকে অভিশাপ দেন, পরজন্মে 
বেদবতীর সীতা বপে আবির্ভাব ঘটবে। (প্রথম পর্ব দ্রষব্য) 
[91989065"এর--056 ঘ:০1008 0995 10161 0858100--85 

91995 ৫০ 01911029651 এই উক্তি রাবণ সন্ধন্ধে প্রযোজ্য । 
স্বামী শোকে ক্রন্দনরতা শূর্পণধাকে রাবণ আশ্বাস দিয়ে শূর্পণখার 

মাসতুভ ভ্রাভা খরকে দণ্ডকারণ্যে চতুর্দশ সহত্র বাক্ষসের অধিপতি 
করে পাঠালেন এবং শূর্পণধাঁও খরের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে বাস করতে 
লাগলো । 

অতঃপর বিভীষণ রাবণকে পরম্ত্রী হরণের পাপের ফলে তাঁদের 
ভগ্মী (মাতামহ ভ্ুমালীর জ্ো্ঠ ভাতা মাল্যবানের কন্য! অনলা মাসীর 
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কন্ত] ) কুস্তীনসীকে রাক্ষস মধু অপহরণ করেছে বলে দোষারোপ 
করেন। রাবণ মধু রাক্ষসকে শান্তি দ্রিতে গেলে কুম্তীনসী মধুকে 
স্বামীবপে স্বীকার করে তার প্রাণ ভিক্ষা করে| রাবণ ডাকে আশ্বাস 
“দিয়ে মধুকে সঙ্দে নিপ্ে দেবলোক আক্রমণ করেন। 

রাবণ স্বর্গ আক্রমণের অভিযানে পথিমধ্যে অপ্পরা রম্তাকে 

কুবেরের পুত্র নলকুবেরের ভাবী বধু জানা সত্বেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
তার উপর অত্যাচার করায় ধর্মে কর্মে ভ্রাঙ্ষণ পরাক্রমে ক্ষত্রিয় 
বিখ্যাত নলকুবের রাবণকে অভিশাপ দিলেন যে, যেহেতু ভিনি 
রস্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর অভ্যাচার করেছেন, সেজন্য অন্য 
কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সস্তোগ করতে পারবেন না । 
যখনই তিনি অনিচ্ছুক নারীকে ধর্ষণ করতে যাবেন, তখনই তীর মস্তক 
সাত খণ্ডে বিভক্ত হবে। নলকুবেরের এই অভিশাপে ভ্রহ্গা ও 
দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। রাবণ ষে সব নারীকে হরণ 

করেছিলেন তারাও অত্যন্ত সন্ত হলেন। 
রাবণের জীবন যেন অভিশাপের শোভাধাত্রা। দুশ্চরিত্র রাবণ 

কঠোর তপস্যায় দেবভাদের আশীর্বাদে গর্বে স্ফীত হয়ে অনাচার 
ব্যভিচারের বন্যা বইয়ে দিচ্ছিলেন! প্রবল পরাক্রান্ত হলেও রাক্ষস" 
রাজ রাবণ অভিশাপের অমোঘ শক্তিকে জয় করতে না পেরে 

নিজেকে ছূর্বল মুষিকের মত অসহায় মনে করভেন। সেই জন্যই 
তার শেষ পরিণভি এমন দুঃখাবহ। 

রাবণ সসৈন্তে ইন্দ্রলোক দাক্রমণ করেন | ইন্দ্র বিষু্র সহায়ভার 
জন্য প্রার্থনা করেন! বিঞু স্বয়ং ভবিষ্তভে বাবণকে বধ করবেন 
প্রতিজ্ঞা করলেন। দেবভাদের সঙ্গে রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ সুরু 
হয়। ইন্দ্রের সঙ্গে বাবণের যুদ্ধ হয়। রাঁবণকে ইন্দ্র প্রায় বন্দী 
করছে দেখে রাবণ পৃত্র মেঘনাদ মার়াবলে ইন্দ্রকে বন্দী করে লঙ্কান 
নিয়ে আসেন। অভঃপর ব্রহ্ম ইন্্রকে মুক্ত করেন | 

রাবণ মাহিম্মতী নগরীতে এসে হৈহয়রাজ কার্তবীর্ধ্য অর্জুনকে 
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যুদ্ধে আহ্বান করেন। ফলে অর্জুনের প্রচণ্ড গদাঘাভে রাবণ পশ্চাদ- 
পসরণে বাধ্য হয়ে আর্তনাদ করতে করতে ভূপতিভ হলেন। পরাজিভ 
-রাঁবণকে অর্জুন বন্দী করে নিজ পুরীতে প্রবেশ করেন । 

রাঁবণের পিতামহ মহুধি পুলস্ত্ের অনুরোধে অর্জুন রাবণকে মুক্ত 
করেন। এবং অগ্নি সাক্ষী করে তার সঙ্গে সথ্য স্থাপন করেন৷ 
অর্ডনের মিত্রতা লাভ করে রাবণ সবর্পে ব্াজাদের সংহার করতে 

করতে পৃথিবীভে বিচরণ করতে লাগলেন । 
তিলি কিছিন্ধ্যার় বালির বীর্যের খবর পেয়ে, একদিন তাঁকে 

যুদ্ধে আহ্বান করেন। বালির অমাভাযগণ তাকে অপেক্ষা করতে 
বললেন। কিন্তু রাবণ ভাতে ভ্রক্ষেপ করলেন না। বালি ডখন সান্ধ্য 

উপাসন1 করছিলেন! রাবণ বাঁলিকে ধরতে গেলে, বালি তাকে 
বগলে চেপে বাযুবেগে আকাশে উজ্ভীন হলেন। রাবণের সঙ্গীরা 
তীর অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে! | বালি এইভাবে রাবণকে বগলে ধারণ 
করে চতুঃসমুত্রে গিয়ে সন্ধ্যা বন্দনা শেষ করে সহান্তে রাবণকে তার 
পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। রাবণ লজ্জিত হয়ে আত্মপরিচয় দিলেন । 

কৃত্তিবাসী বামায়ণে বালির হাতে রাবণের লাঞ্নার চিত্র অন্ত 
রঙে চিত্রিত কর! হরেছে। 

লেজে বান্ধি রাঁবণে গগনে উঠে বালি ॥ 
দশ মুড কুড়ি হাত করে নড়বড়। 
ভুজ্ঙ্গ ধরিয়। যেন গকড়ের বড় | 

অতি শীঘ্র ধায় বালি পরাণের বেগে । 
' ব্াক্ষস না পায় লাজ অবসাদে ভাগে 

পূর্বদিকে সাগর যোজন চারি শত | 
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শান্ত্রমত || 

সেই স্থানে সন্ধ্যা কৰি উঠিল জাকাশে। 
লেজেতে বলাবণ নড়ে স্বলোক হাসে || 
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, লেজের বন্ধন হেতু রাবণ মুচ্ছিভ | 

ঝল্কে ঝল্কে মুখে উঠিল শোণিত || 

ডুবায় বান্ধিয়া লেজে বালি লঙ্বেশ্বরে | 
এড জল খাইল সে পেটে নাহি ধরে "| 
অকট বিকট করে পড়িয়! তরাসে। 

বাবণ জলের মধ্যে বালি ও আকাশে || 
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মন্ত্র পড়ে। 

রাবণ লইয়া বালি কিছিন্ধায্ন নড়ে | (উঃ) 

রাবণ বালিকে বললেন__ 

সোহহং দৃউবলত্তভ্যমিচ্ছামি হরিপুজ্ব। 
য়া সহ চিরং সধ্যং সুন্িগ্ধং পাবকাগ্রতঃ || (উঃ) ৩৪৪০ 

--হে বানরশ্রেষ্ঠ,। আমি আপনার বলবীর্য্ের প্রত্যক্ষ পরিচয় 
পেয়েছি। এখন আমি অগ্থি সাক্ষী করে আপনার সঙ্গে চির সধ্য 
স্থাপন করতে চাই। ৃ 

অবশেষে বাঁলির সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে বাঁবণ একমাস 
সপারিষদ 'কিধিষ্ক্যায় অবস্থান করে লঙ্কার প্রত্যাগমন করেন । 

প্রভ্যাবর্তনের পথে শ্মনগরে বহু রভুখচিত সুন্দর ভবন রাবপকে 

'আকৃষ করে। ব্াবণ এঁ প্রাসাদের মালিক বলির সঙ্গে যুদ্ধ করবেন 
স্থির করলে, দ্বাররক্ষী দানবেক্্র বলির সঙ্গে তীকে সাক্ষাৎ করাবার 
জন্য নিয়ে গেলেন | 

বলি বাবণকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস কি 
চাও ? কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলি জিজ্দেস করলেন-__ 

জিজ্ঞাসিল পান্তালেতে এলে কি কারণ । 

সে বলে পাতালে বিঞু রাখিল তোমারে | 
সাজিয়া আইনু আমি বিষু জিনিবারে || 
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বলি বলে হেন বাক্য লাহি বল তুণ্ডে। 
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে || 

বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু অন্যৰপ | বলি রাঁবণকে বললেন ষে কৃষ্ণবর্ণ 
পুরুষকে দ্বার দেশে দেখেছ ভিনি পূর্ববর্তী সব দানব রাজকে বশীভূত 
করেছেন | ইনি আমাকেও বন্ধন করেছেন। ইনি ভোমাকে, আমাকে 
এবং পুর্রব্তী সব বীরকে বন্দী করতে পারেন । নিরঞ্জন বান্থুদেবই 
দ্বারে রয়েছেন। ( এষ ভিষ্ঠতি দ্বারদ্থো বাস্থদেবে নিরঞ্চনঃ )| 

ভথাপি রাবণ স্পর্ধা করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে, হরি 
ভাবন্গেন, এই পাঁপীকে এখন বধ করব না । (নৈনব হল্মাধুনা পাপং 
চিন্তয়িত্বেভি) এই ভেবে ভিনি অন্তহিত হলেন। বাবণ নং হনাদ 
কৰে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। 

কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলা হয়েছে-_ 
বলি বলে রাবণের নাহি পাই মন। 
পুনঃ পুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ ॥ 

বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপষান ॥ 
বলিরে ধরিতে যায় রাৰণ সেখানে । 
আপন বন্ধন বলি দিল ভতক্গণে || 
বন্ধনে গড়িল ঢু আপনার দোষে। 
বাবণ পড়িল বন্দী বলিরাজ হাসে || 
রাবণেরে বন্দী দেখি তু দেবগণ। 

এই মত বন্দিশালে আছে ত রাবণ 
কৌতুকে নাচিয়! বেড়ীয় ষত দেবগণ || 
০০ পি জপ ০০০ 

বলি ভূপতির আছে শত শভ দ্বাসী। 
স্ব মিস পদ স্পিন 
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উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্য পূর্ণ স্বর্ণ থালে। 
পাঁধলিতে যায় ভারা সাগরের জলে ॥ 

রাবিণ বলেন কন্তা গুনহু বচন | 
এ মুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন |) 
চেত়ী সব বলে শুন রাজা লঙ্কেশ্বরে | 

দিতেছি তুলির অন্ন দিল ততক্ষণ 

সুখ পসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ |! 
কুজী বলে রাবণ তুমি হে মহারাজ | 
উচ্ছিষ্ট খাইতে ভূমি নাহি বাস লাজ || 
বন্ধন লইনে বলি চিন্তে নে মনে । 
আপনার বন্ধন লইল ত্ক্ষণে। 
লজ্জা পেয়ে রাবণ করিল হেঁটমাথ! 
রাবণ বন্ধন ছাঁড়ি পলাইল কোথা ॥ 
ষথায় যায় আছেন বিধুঃ অধিষ্ঠান | 
তথ তথা রাবণ পাইল অপদান || (উঃ) 

বাধণের মভ ছূর্ধ্ধ শক্তিতবালী বীরকে কৃত্তিবাস কবি যেন 

উপহাগাস্পদ করে চিত্রিভ করেছেন। ন্াবণের মত বীর পুরুষ 

কষধার্ত হয়ে এইভাবে জীবন রক্ষার জন্য বলিরদাসীদের নিকট উচ্ছিষ্ট 
যাচ্রা করার চিত্র বড়ই করুণ। 

রাবণ পূর্যলোকে গরিগ্বে পূর্ধলোকের দকলকে যুদ্ধে আহ্বান 
করেন। সূর্য ্বারপাল দণ্ডিকে বললেন, দণ্ডি, তুমি রাবণকে পরাজিভ 
কর অথবা নিগৃহীত হলাম বল। দণ্তী রাবণকে ভা জানালে রাবণ 

জন্ন ঘোষণা করে প্রস্থান করলেন। 

কৃততিবাসী রামায়ণে পর্বভ মুনিব পবামর্শে রণপ্রিন্ব রাবণ রাজ! 
মান্ধাতার সঙ্গেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন । 
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কেহ কারে জিনিবারে নাহি পার আশ । 
একই জমান যুদ্ধ ক'রে দশ মাস || 
মান্ধাত। এড়িলস বাণ হামে পাশুপত | 

স্থাবব জ্ঙগম কাপে পৃথিবী পর্বত ॥ 
সপ্ত স্বর্গে কীপে আর সে সপ্ত সাগর | 
গুনির] বাণের শব স্বর্গে লাগে ডর || (উঃ) 

্রন্ধা মহষ্ষি ভার্গব মারফণ্ড রাজ] মান্ধাভাকে বন্দে পাঠালেন, 

রক্ষার ববে বঁবণকে তিনি নিহত করতে পারবেন না| 
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে | 
ভব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেল শেষে | 
তার ঠাই দশানন মরিবে সবংশে | 

অস্ত্র সম্বরিয়! প্রীতি কর ছুই জন || 

মান্ধাভা রাবণেতে সমান গেল বরণে । 

জর পরাজম্ কারো! নহিল সেক্ষণে ॥ (উঃ) 
বালীকি বাঁমায়ণে কিন্তু অন্যবপ বর্ণন। কাছে | বাবণ সোমলোক- 

যাত্রার পথে অনেক রাজাকে দেখে পরত মুনিকে জিজ্ঞেস করলেন, 
এই বে সব রাজারা যাচ্ছেন এদের মধ্যে কে আক্ষ আমার সঙ্গে যুদ্ধ- 
করবেন? 

পর্বতমুনি বললেন, এইসব নৃপতিরা স্বর্গাভিলাষী, যুদ্ধার্থী নন। 
তিনি আরও বললেন, সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর জত্যন্ত ভেজ্বী মান্ধাতা নামে 
বিখ্যাত এক মহারাজা আছেন, তিনিই তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন | 

যুবনাশ্বের পুত্র রাজা মান্ধা্। সপ্তদ্বীপ জন্ম করে রাবণের সঙ্গে 
যুদ্ধ করবার জন্য আসলেন । রাবণ মান্ধাতাকে বললেন, আমার সঙ্গে 
যুদ্ধকর। মান্ধাতা রাবণকে উপহাস করে বললেন, ব্বাক্ষস, যঙজি 
তোমার জীবনে প্রয়োজন না থাকে, তাহলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । 
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উত্তরে রাবণ বললেন 

বরুণস্ত কুবেরস্য ষমস্াঁনি ন বিব্যথে | _, 
কিং পুনর্মানুষাতবতো রাবণে! ভয়মাবিশেৎ | (উঃ) (প্রঃ) 

৩1৩০-৩১ 

__বরুণ, কুবের এবং যমের নিকট আমি ব্যথিত হইদি। ভূমি 
মানুষ ভোমার ভয়ে রাবণ ভীত হবে ? 

উভদ্বেব মধ্যে প্রচ যুদ্ধে উভয়েই ক্ষত বিক্ষত হলেন | উভয়ের 
“তপস্তালব ভয়ঙ্কর অন্তর প্রক্বোগে ত্রিলোকের প্রাণীরা দেবারা 
ভয়ে কম্পি হলেন এবং নাগরা লয় প্রাপ্ত হলেন। এই সময় মুনি 
পুলস্ত্য ও গালব ধ্যান যোগে ভা দেখতে পেলেন। তারা নানা 

উপদেেশে উভয়কে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করলেন এবং উভয়ের মধ্যে সখ্য 
স্থাপন করলেন।, 

রাবণ চন্দ্রলোকে গেলেন চন্দ্রকে জয় করতে । ব্রহ্মা তাকে নিবৃত্ত 

করে বললেন, তুমি চন্দ্রকে পীড়ন করনা] অবিলম্বে এ স্থান হতে 
চলে বাও। কারণ এই মহাছ্যতি দ্বিজরাজ লোকের হিতাভিলাষী। 

আমি তোমাকে একটা মন্ত্র দিচ্ছি | যখন প্রাণ যাবে মনে হবে 
সেই সময় এই মন্ত্র স্মরণ করলে মৃত্যুর বশীভূত হবে লা। রাবণ 
-কৃঙাঁঞ্জলি হয়ে বললেন, লোকনাথ, আপনি বদি আমার প্রতি 
সন্ত্ট হয়ে থাকেন, শবে দ্বামাকে এমন মন্ত্রধ্নি, যে সন্ত্রজপ করে 

ষং জণ্তাহং মহাঁভাগ সর্বদেবেষু নির্ভয়ঃ | 
অন্থরেষু চ সর্বেষু দানবেষু পতভ্রিগু | 
তবতপ্রসাদাত্ দেবেশ স্তামজেয়ো ন সংশরঃ || (উঃ) (প্রঃ) 

81২৬-২৭ 

-_দেব, ছালব, অন্থুর এবং গরুড়াদি পক্ষিদের মধ্যে নির্ভগ্ন হব 

দেবেশ, ধিক কি? আপনার প্রসাদদে আমি অজেয় হব। এতে 

-নংশক নেই। 
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ব্রহ্মা বললেন, প্রাণ বিনাশকালেই সন্ত্র জপ করা উচিত। নিত্য 
জপ করা উচিত না। অন্দদূত্র গ্রহণ করেই এই শুভ মন্ত্র জপ 
করনে হয়| অন্তএব তুমি মন্ত্র জপ করেই অজেয় হবে। 

রাবণকে বর দিয়ে ত্রন্মা ব্রহ্মলোকে গমন করলেন | রাবণ ত্রন্মার 
বর লাভ করে দেব, গন্ধর্ব, মানব প্রভৃতি শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হলেন। 

কিছুকাল পর রাবণ পশ্চিম সাগরে আসলেন | সেখানে 
ভীষণাকার এক পুরুষ দেখে রাবণ বললেন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর] 
সেই পুরুষ বজ্র স্াক্ধ ছয় হস্ত দ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষলকে 
নিগীড়িভ করে ভূপাতিত করলেন। রাবণ উঠে মন্ত্রীদের বললেন, 
সেই মহাপুকষ কোথায় গেলেন, ভা আধাকে বল। তারা জানাল 
তিনি এই স্থানেই প্রবেশ করেছেন। রাবণ পাভালে প্রবেশ করে 
দেখল, যাকে ভিনি দেখেছিলেন, সেই পুকষের ন্যায় ভিন কোটি 
পুরুষ প্রত্যেক দিন উত্সবে অংশ গ্রহণ করেন। তীরা পূর্ব দু 
পুরুষটির ন্যায় চতুরভুজ | রাবণ আরও দেখলেন পাতালে কোন এক 
গৃহের মধ্যে শষ্যায় এক পরম পুরুষ শয়াঁন বয়েছেন। ভিনি পাবক 
দ্বারা আচ্ছাদিভ | এবং স্বয়ং লক্মমী চামর হস্তে ব্যজন করছেন | 

ছর্মতি রাবণ তাকে স্পর্শ করভে গেলে, সেই পরম পুরুষ উচ্চৈঃম্বরে 
হেদে উঠলেন | রাবণ ছিনমুল তরুর মত ভূপতিত হলেন। রাক্ষসকে 
পতিভ হতে দেখে ভিনি বললেন, রাক্ষসত্রোষ্ঠ, ভুমি উঠ, আজ 
তোমার মৃত্যু হবে না। ত্রচ্মার বরে তুমি জীবিত রয়েছে। এখন 
ভোমার স্বত্যু নেই। ভুমি চলে ষাও, 

রাবণ জিজ্ঞেস করলেন-_ আপনি কে? 

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ৰবলেছে-_ 
রাঁধণ বলিছে তুমি কোন অবতার | 
পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার ॥ (উ:) 

সেই দিব্য পুরুষ বললেন, আমি তোমাকে এখন বিনষ্ট করৰ না। 
উত্তরে বাবণ বললেন-- 
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ত্রন্মার প্রসাদে মোর কাঁবে নাহি ডর ॥ 

তুমি ষে আমারে মার ভবে সে মরণ। 
তোম! বিনা অন্থ হাতে ন মরে রাবণ ॥ 

নিতান্ত 'ামার হাডে হইবে বিনাশ ॥ 
মে পুরুষ কোন্ জন দেহ পরিচয় ॥ 
চতুরভূজ তিল কোটি তীর পবিবার ॥ (উঃ) 

বালদীকি ফামায়ণে সেই পুরুষের পরিচয়ে বলা হয়েছে তিনি ভগবান 
-কশিল। তীর অপর নাম নর| কপিল দ্ধ নেত্রে রাবণকে 

দেখেননি তা হলে রাবণ ভন্ম হয়ে যেতেন । 
বান্মীকি রামাদ্ষণে দেই মহাপুরুষ রাঁবণের প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন-- 

কিংভে মরা দশগ্রীব বিজ্ঞাতেন নিন্দাচর ॥ (উঃ) (প্রঃ) 
৪ | ৫৬ 

হে নিশাচব দশীনন, আমাকে জেনে ভোযার লাভ কি? 
উত্তরে রাবণ বললেন__ 

অমবোহহং স্থুরশ্রেষ্ঠ ভেন মাং নাবিশত্তয়ম্। 
ভথাপি চ ভবেন্মভু-সদতান্ান্যভঃ প্রভো ॥ (উঃ) (প্রঃ) 

৪ 1 ৬৪ 

--প্রভো দিও আমার মৃত্যু দেই তথাপি যদি আমার মৃত্যু ঘটে 
ডবে আপনান্ধ হাত ব্যতীভ অগর কাবো! হাতে যেন লা হয়। 

আপনার হাতে মৃত্যুতে দামি বশন্বী হুব এবং গব অনুভব করব । 
ভাঁরপর রাবণ সেই দেবভার শরীরে সমগ্র হলো ক্য দেখতে পেলেন । 
সেই দ্বীপের নর ভগবান কপিলমুনি নামে অভিহিত ছিলেন । ভিনিই 
নারার়ণ। ভিনিই বিঝুঃ। ভিনিই প্রাণীদের স্ষ্ঠি ও নংহারের কর্তা | 
যে সব দেবভা সেখানে নৃত্য করছিলেন তার! সকলেই সেই কপিলের 
স্থায় তেজ ও প্রভাবসম্পন্ন! ঙিনি জুদ্ধ পাপী রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করেননি | ভাই রাবণও ভত্মীভূ্ড হনলি। অভঃপর বু বিলক্কে . 
সেই মহাশক্তিশালী রাবণ সংজ্ঞা লাভ করে যেখানে তীর মন্ত্রবর্গ 
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ছিল, সেধাঁনে গমন করেন। (আজগম মহাঁতেজা যত্র তে সচিবাঃ 
স্থিভাঃ)1 

রাবণ একদিন খধি সনুকুমারকে কৃভার্জনিপুটে অভিবাদল 
করে জিজ্ঞেস করলেন, দেবভারা ধাকে আশ করে যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রদের 
পরাজিভ করে, ইহলোকে পরেই দেবভাঁদের মধ্যে কে বলবান ? দ্বিজগণ 
কার পুজা করেন? এবং যোগীরাই বা নিভ্য কার ধ্যান করেন ? 

ধধি সনতকুমার বললেন, ধিনি এই জগতের শ্রষটা--সেই 
নারায়ণ হবরিকেই সকলে প্রণাম করে| তিনি যুদ্ধে দৈত্য দানিব 
বাক্ষদ প্রভৃতি সকলকে পরাজিভ করেন | 

রাবণ জিজ্ঞেস কয়লেন, দৈত্য, দানব ও রাক্ষস প্রভৃি ষে সব 
শক্র দেব্ভাদের ছারা নিহভ হয়েছে, ভাদের কি গপ্টি হবে? এবং 
খাদের হত্রি হ্যা করেছেন ভাদেরই বা কি গভি হবে? 

উত্তরে মহামুনি সুকুমার জানালেন, দেবতা ধাদের হত্যা 
করেছেন তাদের স্বর্গলাভ হবে। এবং পুনরায় তারা পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করবেন। কারণ পূর্ব জন্মার্জিত পাপ পুণ্যের ফলে জীবদের 
জন্ম ও মৃত্যু হর। কিন্তু স্বয়ং হুরি বা জনার্দন ধাদের নিহত 
করেছেন, লেই লরোত্তমগণ তাঁভেই লর় প্রাপ্ত হয়েছেন। স্বৃতরাং 
সার ক্রোথও আশীর্বাদ। 

সনৎকুমারেব কথা শুনে-_ 
ভথা প্রহটঃ স বভুব বিস্মিনতঃ] 
কথং ন যাল্তামি হরিং মহাহরে ॥ (প্রঃ) ৬:২৩ 

(রাবণ) সন্তুষ্ট হয়ে এবং বিশ্মিত হযে ভাবতে লাগলেন যে কিরূপে 
হরিকে মহাসমরে পাওয়া যার ? 

সনতকুমার রাবণকে বললেন, তুষি সুখী হও। কিছুকাল অপেক্ষা 
কর। ভাহলে ভোমার মনের অভিলাষ পুর্ণ হবে। 

অভঃপর রাবণ কৌতুহলী হয়ে সমণ্কুমারের নিকট জিজ্ঞেস 
করলেন তার লক্ষণ কিৰপ ? সনৎকুমার রাবণকে বললেন--. 
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স হি সর্বগতো দেব; সৃক্গোহব্যজঃ সনাভনঃ। 
তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রেলোক্য সচরাচরম্॥ 
স ভূমৌ দিবি পাালে পর্বতেষু বনেষু চ। 
স্থাবরেষু চ সর্বেষু নদীষু নগরীধু চ॥ (প্রঃ) ৭1 ৫৬ 

--তিনি সনীতনদের অব্যক্ত, সুন্গম এবং সর্ধত্রগামী। তিনি এই 
চরাচর সমস্ত ব্রিলে+ক্যেই ব্যাপ্ত আছেন | ডিনি কি ভূমি, কি স্বর্গ, 
কি পাতাল, কি বন, কি স্থাবর, কি নদী এবং কি নগরী সর্বত্রই 
অধিচিভ আছেন । 

এইভাবে ভিনি জনার্দনের স্বরূপ ও অবস্থান বর্ণনা করেন। 
এবং বললেন ষদি তাকে দর্শন করতে তোমার ইচ্ছা হয় ৰা তোমার 
ষদি তার বৃত্তান্ত শ্রবণ করবার অভিলাষ হয়, ভবে তা শ্রবণ কর। 

সত্য যুগ শেষ হলে ত্রেভাষুগের প্রথমে দেবতা। এবং মানুষদের 
মর্জলের জন্ভ তিনি রাজদেহ ধারণ করবেন। ইন্কাকুবংশীয় রাজা 
দশরথের এক মহাতেজম্বী পুত্র জন্ম গ্রহণ করবেন । তীর লাম হবে 

রাম। দেই মহাবল পরাক্রান্ত রাম ক্ষমাগুণে পৃথিবীব সমান, 
অভ্যন্ত তেজন্বী, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিশালবাহু এবং মহাত্মা রাম 
পিতার প্রন্তিজ্ঞা পালনের জন্য ভ্রাতার সঙ্গে দণ্ডক বলে বিচরথ 
করবেন। বন্তরধাতল হতে উখ্থিত জনক ছুহিতা! সর্বন্থুলক্ষণযুক্তা৷ সীতা 
ভার পত্বী হবেন। 

সনগুকুমারের মুখে রাম-সীতার বৃতান্ত শুনে রাবণ রামের সঙ্গে 

কিরূপে বিরোধ ঘটাবেন তা চিন্তা করতে লাগলেন। 
এতদর্থং মহাবাহো রাবণেণ দুরাতুনা | 
সৃত| জনকরাজস্ত হুতা রাম মা মতে ॥ (প্রঃ) ৮1 

»-এই জন্য ছুরাত্মা রাৰণ জনক ছুহিতা সীতাকে হরণ করেছিলেন । 
কৃত্তিবাদী রামায়ণে ধাগ্রিক বিভীষণ নানা অশুভ লক্ষণ দেখে 

রাবণকে পূর্বেই বলেছিলেন--. 
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জন্মিয়াছে যে তোমার বধিবে জীবন ॥ 

তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ ॥ (অঃ) 

কৃত্তিবাসী ব্বামারণে বঙ্গ! হয়েছে যে রাবণও জনক বাজার 

হরধনু ভঙ্গ করে সীভাকে লাভ করতে গিয়েছিলেন । 
ধনুক ভুলিয়া যায় বীর দশানন ॥ 
আচিষ! কাপড় বীর বাদ্ধিল কাকালে। 

কুড়ি হস্তে ধরিল নে ধনু মহাবলে॥ 
আকাড়ি করিয়া! সে ধনুক খানি টানে | 
তুলিতে না পানে আর চান্ব চারিপানে ॥ 

নাকে হাভ দিয়! বলে কি করি উপায়। 
কি হইবে মাম! ধনু তুল! নাহি বাক্স ॥ (আঃ) 

শক্তিশালী বীর রাবণকে কৰি কৃত্তিবাঁস বার বার হাস্তাস্পদ চরিত্রে 
চিত্রিত করেছেন। যে মহাবীর রাবণ স্বর্গ মর্ত পাতাল জম্ম করেছেন, 
ধিনি কৈলাস পর্বডও তুলেছেন, সেই রাবণ মাতুল প্রহস্তকে 
বলছেন ₹- 

দ্রশগ্রীব বলে আর নাড়িতে ন! পারি ॥ 
প্রাণ যায় মাম। তবু তুলিতে নাপাৰি || 

তুলিতে শা পারি শীঘ্র রথ আন তুমি || 
আরবার রাবণ ধনুকখান টানে। 
তুলিতে ন পাৰে চায় প্রহস্তের পানে ॥ 
কাকালেতে হাভ দিয়! আকাশ নিরুখে! 
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে || 

লাফ দিয় রথে উঠে ধনুক এড়িয়া ॥ 
পলাইয়! চলিল লঙ্কার অধিকারী | (আঃ) 

রাবণের মত বীরকে কবি কৃত্তিবাদ এমন দুর্বল চরিত্র করেটকেন 
শি 
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অস্িত করলেন জানি ন।| হয়ভ রামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার 
জন্ট রাবণকে উপরোক্ত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 

রাঁবণ সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করার পথে নারদের সঙ্গে দেখ! 
হয়| রাবণ নারদকে জিজ্দেস করলেন কোন লোকের মানবরা বেশী 
শক্তিশালী? আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা! করি| নারদ 
তাঁকে শ্বেড দ্বীপের লাম বলেন। 

রাবণ শ্বেত দ্বীপে গমন করলেন। সেই দ্বীপের ডেজ প্রভাবে 
রাবণের পুম্পক বিমান বায়ু দ্বারা সমাহত হয়ে বাভাহত মেঘের 
স্যায় শ্রবস্থান করডে পারল না| বাবণের মন্ত্রীরা ভয়ে পলায়ন 

করুল। ভখন রাবণ একা সেই শ্বেভদ্বীপে প্রবেশ করলেন, শীপ্রই 
সে অঞ্চলের রমণীদের দৃষ্টিপথে এলেন। ভাদের মধ্যে এক রমণী 
বাবণের হাড ধরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জন্য এস্থানে এনেছো ? 

তুমি কে? কার পুত্র কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে ? 
উত্তরে রাষণ বললেন--- 

অহং বিশ্বসঃ পুত্রোরাবণো। নাম রাক্ষপঃ | 
ুদ্ধার্থমিহ সম্প্রাপ্তে। নচ পশ্যামি কঞ্চন ॥ (প্রঃ) ৯৩২ 

-আমি বিশ্রবামুনির পুত্র। আমার নাম বাবণ। আমি 
যুদ্ধাভিলাষী হয়ে এম্থানে এসেছি, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। 

সেই দ্বীপের যুবভীব! রাবণকে নানাভাবে অপদস্থ করলে তা 
দেখে নারদ হাস্য ও নৃত্তয করভে থাকেন । 

দীভা হরণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে অগন্ত্য মুনি রামকে 
বলেছিলেন, রামের হস্তে মৃত্যু কামন। করেই রাবণ সীভাকে অপহরণ 
করেছিল্গেন। (বিজ্ঞায়াপহৃভা! সীভ। ততো মরণকাজ্কয়1) 

সাঁবা জীবন বাবণ পাপেব সাগরে ভেলে বেডিয়েছেন। দেবদত্ত 

আশীর্বাদে বলীরান হত্দে ভিনি একের পর এক পাপ করে 
বেড়ির়েছেন। এই প্রসঙ্গে [.6121600 এর উক্ভি--577 13 7190 
0158908) 0060. 16 8059 685, 0160. 09115170001) 0191 
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60090 0191 179010091, 0891) 900010190) 6060, ১০ 

1190 19 10019611691, 10190 115 19 010911099, 01161 116 $9 

?850190. 0092া. 10 160006) 10. 10361. 1)6 19 1010160 

বাবণের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি | 
বালীকি রামায়ণে বলা হয়েছে রাজা দশরথ খত্তশৃঙ্গ মুনিব ছার! 

পুত্রে্ঠি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করালে গন্ধর্বসহ সমস্ত দেবতা, খষি ও মহধিগণ 
ব্রন্মাকে জানালেন, আপনার আশীরবাদে প্রমস্ত বাক্ষপবাজ রাবণ বল 

প্রয়োগ করে আমাদের গীড়ন করেছেন, আমর! তাকে শাসন করতে 

গারছি না। আপনি তাঁকে বরদাঁন করেছেন। অভএব ভা মান্য 
কবে আমাদের তার সব দৌরাঘ্য সহ করতে হচ্ছে। এ ছ্রাতা 
রাবণ স্বর্গ মর্ত ও পাভাল এই ভিন লোককেই অতিষ্ঠ কবছেন। 
সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করছেন। ভিনি দেবরাজ 
ইন্দ্রকে নিগৃহীভ করডে ইচ্ছা করছেন। ভিনি খখি, ক্ষ গন্য, 
ব্রাহ্মণ ও অস্থুরদদিগকেও অতিক্রম করেছেন! 

নৈনং সূর্য; প্রভপতি পার্থেবাতি ন মাকভঃ। 
চলোগিমালী ডং দৃড়া সমুদ্রোইপি ন কম্পন্ভে ॥ (আঃ), 

১৫1১০ 

_সুরধ্য এ বাবণকে উত্তপ্ত করে লা, বাঝু ভার পার্থ বেগে 
প্রবাহিভ হয় না, সমুদ্রও রাবণকে দেখে একটুও চঞ্চল হয় না, 
অর্থাৎ তরল সধশলন না করে স্তব্ধ হয়ে যায়। 

এই বিকটাকৃতি রাক্ষদ সামাদের সবার ভীভিপ্রদ। আপনি 
শীঘ্রই বাক্ষমকে প্রতিরোধের উপায় স্থির করুন| | 

দেবতাগণ ত্রক্মাকে এইরূপ বললে পর ভিনি খানিকক্ষণ চিন্তিত 
থেকে বললেন, আমি এ ছুবূর্ত রাক্ষসের বিনাশের উপাক্স স্থির 
করেছি। রাবণ আমার থেকে গন্ধর্য, ক্ষ, দেবতা ও রাক্ষসগণের অবধ্য 
হবাব বর চেরেছিল। আমি সেই বরই দিয়েছি। অবজ্ঞা ভরে সে 
মানুষের নাম উল্লেখ করেনি। স্থৃতরাং সে মানুষের দ্বারাই নিহত হবে| 
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বিষ দশরথের হজ্ঞম্থলে উপস্থিভ হয়ে দেবভাদের প্রিয় কাজ 
করবার মন্স্লে ব্রহ্মার নিকট উপবেশন করলেন ! ভথন দেবতারা 

তাঁকে স্তুডি করে বললেন, সব লোকের হললাকাজ্ষী আপনাকে 

অনুরোধ কবছি। আপনি মহারাজ দশরথের গৃহে পুত্র বপে জন্ম 
গ্রহণ করুন। দ্দাপনি মনুষ্ক রূপ ধারণ করে সব লোকের কণ্টক ও 

ীড়াদায়ক রাবণকে পরাভূভ বরুন। কারণ মে দ্বেবভাদের ছারা 
অবধ্য। 

রাক্ষসো রাবণ মূর্থো বীর্যোদ্রেকেণ বাধতে | 
খয়ুরশ্চ ভভস্তেন গন্ধর্ব/স্পরসন্তথা ।) (আও) ১৫২৩ 

সেই মূর্থ রাক্ষদ রাবণ শক্তি মদে দেবতা, গন্ধ, দিদ্ধ ও 

খষি শ্রেষ্ঠ জনকে অত্যন্ত পীডন করছে । 
আপনি আমাদের সকলের একমাত্র আশ্রগ্র। আপনি দেব 

শন্রদের বিনাশের জদ্য মনুস্লোকে অবভীর্ণ হতে অঙ্কপ্প করুন। 
দেবতাদের প্রার্থনা শুনে বিষুঃ বললেন, দেবগণ, ভোষবা ভয় পরিভ্যাগ 
কর। আদি ভোঘাদের নকলের মঞ্ জলের জন্য ভুর হ্বদয় রাবণকে 

পুত্র পৌত্রা্কি আত্তীর অভাসদ, ও অনুচরবর্গ সহ যুদ্ধে নিহত করব। 
এইঅন্য আমি পৃথিবী পালনের ছলে একাদণ সহত্র বদর মনুষ্য- 
লোকে বাদ করব । বিষু, দেবতাদের জিজ্জেম করলেন কি উপায়ে 
রাক্ষম রাবণকে বধ করা! সন্তব। তারা তাকে ব্রহ্মার বরের প্রসঙ্গ 

জানালেদ। সেই বরবলে কিরপে রাবণ ভ্রিলোককে নিগৃহীভ 

করছেন তা বর্ণনা করেন। একমাত্র মনুষ্য ভিন্ন অন্ত কারো হতে 

রাবণের ভয় নেই। স্থতরাং আপনি মানব রূপ ধারণ করে যুদ্ধে 
বাবণকে নিহত করুন। ূ 

উৎসাদয়তি লোকাব্রীন্ স্রিয়শ্চাপ্যপর্কষতি। 

ভ্মাত্তস্ত বো দৃষ্টো মনুষেভ্যঃ পরন্তপ ॥ (আঃ) ১৬৭ 
--এথন সে ভ্রিভুবনকে বিপর্যস্ত করছে | এবং নারীদের অপহরণ 
করছে। হে শত্রনাশক, মানুষ হতেই ভার মৃত্যু স্ুনিশ্চিভ দেখ! যাচ্ছে 
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দেবভাদের কথা শুলে সর্বেশ্বর বিষণ নিজেকে চারিভাগে বিভক্ত 

করে দশরথের সন্তান রূপে জন্ম নিতে সম্মভ হলেন। দশরথের পুত্র 

না থাকার জন্য এ সমযেই পুত্রেটি যজ্জের অনুষ্টান করছিলেন। 
( প্রথম পর্বে রাম ও যুখিষ্টির চরিত্র ব্রফব্য )| 

অরণ্যকাণ্ডে রাবণের ভগ্মী শূর্পণথা লক্ষণের হাভে লাঞ্ছিতা হয় 
এবং ভার ভ্রাভা খর রামের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্গ চতুর্দশ রাক্ষস সৈন্য 
পাঠিয়েছিল । রাম ভাদের সকলকেই বধ করেন। শুর্পণথ! ভাদের 
মৃত্যু সংবাদ দিলে থর ও দূষণ চৌদ্দ হাজার রাঞ্চদ দেন! নিয়ে 
জলস্থান হতে পঞ্চবটা বনে যায়, রাম ভাদের সকলকেই যুদ্ধে বধ 
করেন। 

রাক্ষম অকম্পন কোন প্রকারে সেই যুদ্ধ হতে পালিয়ে আত্মরক্ষা 
করে রাবণকে থর দূষণ ইত্যাদির স্মৃত্যু সংবাদ জানায়। এই ছুঃসংবাদ 
পেয়ে রাবণ অকম্পনকে বললেন, কোন্ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবার জন্য 
আমার জনস্থান নষ্ট করছে ? 

ন হি মে বিপ্রিকং কৃত্বা শক্যং মমবতা স্ুখম। 
প্রাপ্ত, বৈশ্রধপেনাপি ন ষেন চ বিষ্ুুলা ॥ (অরণ্য) ৩১1৫ 

_বন্বয়ং বিষু, ইন্দ্র, যম ও কুবের ও আমার অপ্রিয় কাজ করে সুখী 
হতে পারে না। 

কালস্থ চাপ্যহং কালো দহ্যেমপি পাবকম্। 
মৃত্যু মরণধর্ষেণ সংঘোজস্বিতুমুণ্হে ॥ € অরণ্য ) ৩১1৬ 

--আমি কালেরও কাল যগকে নাখ করতে পারি। অগ্নিকেও দগ্ধ 
করতে পারি। ম্ৃত্যুকেও মৃত্যুর মৃখে মৃক্ত করতে পারি | : 

আমি আমার তেজে সূর্য ও অগ্নিকে দগ্ধ করতে পারি। বাযুর 
ক্ষিপ্রগভিকেও বিনষ্ট করতে পাৰি। 

উত্তরকাণ্ডে রাবণের শৌধধ্য বীর্যের ষে পরিচয় পাওয়া বার 
ভাভে রাঁবণের উপরোক্ত দত্ত বাহুল্য নয় । 

অতঃপর অকম্পন রাবণের উদ্ভিভে অন্ডয় পেয়ে জানালে! রাজা 
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দশরথেয় অন্যতম শক্তিশালী পুত্র রাম জনদ্থালে এসে খর ও দূষণকে 
বধ করেছে। 

এই কথা শুনে রাবণ ভুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সেই রাম কি 
ইন্দ্র ও সমস্ত দেবভাদের সঙ্গে জনস্থানে এসেছেন ? রাবণের এই 
কথা! গুনে অকম্পন পুনবান্ রাষের বল ও বিক্রমের বর্ণনা করলো 
এবং বললে দিব্যাপ্ত্র প্রয়োগে যে গুণ থাঁকা প্রয়োজন, সেই সব গুণ 
সম্পন্ন ধরূর্ঘরশ্রেষ্ঠ ও ভেজস্বী রাম যুদ্ধ বিষয়ে উত্তমবপে অবগভ 
আছেন। তীর ন্যার বলবান, তীর কনিষ্ঠ ভাত! লক্ষণ। এই ছুই 
ভ্রাতা জনম্ছান নট করছেল। দেবতারা ব! মহাত্বগণ সেখানে আগযন 
করেন লা। তর্থন রাবণ বললেন, আমি লক্ষাণের সঙ্গে রামকে বধ 
করবান্ধ জন্য জশস্থানে যাব। ভন অকম্পন পুনরায় রামের 

পরাক্রমের বর্ণনা দিয়ে বললে, সেই রাম ভার শক্তির দ্বারা সমস্ত 
লোক সংহার করে পুরবার ভা স্থষ্টি করডে পারেন (অ পুরুষঃ শষ 
পুনরপি প্রজাঃ)। 

নহি রামো দশগ্রীব শক্যো জেতুং রণে তব্না। 
রক্ষসাং বাপি লোকেন স্বর্গঃ পাঁপজনৈরিৰ ॥ 

( অরণ্য ) ৩১। ২৭ 

পাপী ব্যক্তিরা ষেদন স্বর্গলাভ করতে পারে না। সেইরূপ আপনি 
যুদ্ধে তাকে পরাজিত করতে পারবেন না । এমন কি রাক্ষসরাও ভাকে 
পরাজিভ করভে পারবে না । 

সমস্ত দেবভা অন্থর মিলিত হয়েও বে তাঁকে বধ করতে পারবে 

আমার ভা মনে হয় না| তাকে বধ করবার একটি মাত্র উপান্ব 
আছে। অপূর্ব স্থন্দরী দীভ! নামে রামের এক দ্ত্রী আছেন | এমন 

সন্দরী মানবী দুরে থাক, দেবী, গন্ধবাঁ, অগ্নবা বা নাগিনীর মধ্যেও 
নেই। ভিনি সেই দীভাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না| (সীতয়া 

রহিতো| বামো ন চৈব হি ভবিষ্তাতি) আপনি কৌশলে সেই ভার্ধ্যাকে 

অপহরণ করুন | * 
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রাবণ ভখন চিন্তা করে বললেন, আহি আগামী কালই প্রসন্ন 
চিত্তে বিদেহরাঁজ দুহিতা সীতাকে এই মহানগরীতে আনবে! | 
(আনেব্যামি চ দৈদেহীদিযাং হট! মহাপুরীম্)] 

অবল্পনের কাছে এবপ দন্ত প্রকাশ করে রাবণ বেগবান সূর্যের 
দীপ্তির ন্যায় রথে করে ভাড়কানন্দন মারীচের আশ্রমে গমন করলেন! 
মনুষ্যগণ ঘা লান্ড করতে পারে না, সেইবপ ভোগ্য ভোজ্য দ্রব্যের 
দ্বারা তীর অভ্যর্থনা করা হল। মারীচ রাবণকে আমন ও জল 
প্রদান করে অভ্যর্থনা করে অর্থ যুদ্ত এই বাক্য জিজ্ঞেস করলো--হে 
রাক্ষশধিপভি। রাজ্যের মকলের কুশল তো? এখানে আপনার 
কা জাগমনের কারণ বুঝভে পারছি না| আপনার আগমনে 
আমার মনে আশক্কার উদ্দ্রেক হচ্ছে। 

রাবণ উত্তরে বললেন-_ 

আরক্ষো মে হতস্তাতে রামেণাক্রিউকারিণা। 
জনস্থানমবধ্যং ভৎ সর্বং যুধি নিপাভিতম্॥ 
তন্ত মে কুরু সাচিব্যং ভস্য ভা্যাপহরণে। 

(অরণ্য) ৩১1৪০-৪১ 
_অবিইক্র্মা রাম আমার সীমারক্ষক খর ও দূষণকে বধ করেছে, 
জনস্থানে সেই সমস্ত অবধ্য যুদ্ধে তাদের নিগাতিত করেছে। আমি তার 
ভার্যাকে হরণ করতে চাই, তুমি আমাকে এই কাজে সহায়ভা কর। 

রাবণের কথা শুনে মারীচ তাকে বলল-_. 
আখ্যাভ। কেন বা সীতা মিত্রবপেণ শক্রণা। 

লীতমিহানয়দ্ধেতি কো ব্রবীতি ব্রবীহি মে। 
রক্ষোলোকস্ত সর্বস্ত কঃ শৃগং ছেস্ুুমিচ্ছতি |) 
প্রোৎসাহয়তি বশ্চস্বাং স চ শক্ররসংশয়ম্ | 
শীবিষমূখাদ্ দগ্াুর্ধতুং চেচ্ছতি তয় | 

(অরণ্য) ৩১1৪২-৪৪ 
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।  "মিত্রপধারী কোন শত্র আপনার নিকট দীতার কথা বলেছে £ 
সীতাকে এখানে আনবার কথা কে আপনাকে বলেছে? কে সমস্ত 

রাক্ষদলোকের শৃঙ্গ ছেদনে অভিলাষী হয়েছে? যে আপনাকে এ 
বিষকে উৎদাহিভ করেছে, সে আপনার শত্রু, এতে সংশয় নেই। 
কারণ সে আপনাকে ভীত্র বিষধর সর্পের মুখ হতে দন্ত উৎপাটন 
করার ন্যাত্ ভয়ঙ্কর কাজে লিপ্ত করভে ইচ্ছা! করছে | 

কে আপনাকে এই কর্মে গিপ্ত করে কুপথে প্রবন্তিত করছে ? 
হে রাজন, স্ুধ শষ্যায় শায়িত আপনার মস্তকে কে প্রহার করেছে ? 
(সুখ সপ্তস্থ ভে রাজন্ প্রহভং কেন মূর্ঘনি। ) 

বিশ্তুদ্বংশাভিজনোহগ্রহস্ত 

.. স্তেজোমদঃ সংস্থিতদোবিষাণঃ। 
উদীক্ষিতুং রাবণ নেহ যুক্তঃ 

স সংযুগে রাষব-গম্ধহত্তী ॥ ( অরণ্য ) ৩১৪৬ 

-"হে রাবণ, ধীর বিশুদ্ধ বংশে জন্ম এবং সেই বিশুদ্ধ বংশের 
ধিনি বাক্ষসরূপী গজরাজের শুণের স্যার ধার প্রভাব মদ, অনুকূল 
স্থানে অবস্থিত বাহু যুগল ধার দন্ত, সেই বঘুকুলজাভ রামবপী গন্ধ- 
হস্তীকে যুদ্ধে দেখাও আপলার উচিত নয় | | 

' অসৌ বণান্ত-স্থিভিসন্ধিবালো! 
বিদগ্ধরক্ষোম্বগহা নৃসিংহঃ | 

সৃপ্তস্তয়া বোধস্রিতুং ন শক্যঃ 

শরাঙ্সপুর্ণো নিশিভামিদংই&ঃ ॥ (অরণ্য) ৩১1৪৭ 

-_মানবদেহী সিংহতুল্য, ধিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান ও সন্ধান বিষয়ে 
বিশেষ অভিজ্ঞ, রণে চতুর রাক্ষলবূপ স্গদের ধিনি বিনাশ করেছেন, 
ধার অঙ্গ শরপূর্ণ, ভীক্ষধার অসি ধীর দত্ত স্ববপ, সেই নিত্রি নর 
'সিংহকে (প্রবোধিভ ) উত্তেজি5 করা আপনার উচিভ নয়। 

, রাম পাতালভল ব্যাপী সাগর তুল্য, সাগরের কুস্তীরের স্তায় তার 
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ধনু তার বাহুভে হাবল, সমুদ্রের ভরঙ্গমালার তুল্য তার বাণ। 
স্থৃতরাং এই বাড়বানলের মুখে পভিভ হওয়া আপনার উচিভ নর । 

রামের প্রবল পবাক্রম সম্বন্ধে মারীচের এই উক্তি মোটেই অতি 
রঞ্রিত নয়। কারণ ভাড়কাবধের পর রামের সম্মুখে মারীচ উপস্থিত 
হুলেঃ বামেব পবাক্রম মাবীচ উপলব্ধি করেছিল । 70176 বলেছেন 
0789 5109 ৮0170 006 01819 03 71501 (1127 হিট 

16015. এই উক্ভিটির সভ্যভা প্রমাণিত হচ্ছে মারীচের গু বুদ্ধির 
উদ্রেকে ভার পূর্ব অভিজ্ঞভ1 হতে | 

মাবীচ বললে, আপনি প্রসন্ন হয়ে লঙ্কায় ফিরে যান। এবং 

নিজের স্ত্রী নিয়ে স্থখে যাস ককন। রামও তার পত্বীব সঙ্গে বনে 

স্থথে থাকুন । 
মারীচের যুক্তি শুনে রাবণ লঙ্কাপুরীতে কিরে গেলেন | 

£পর খর, দূষণ, ভ্রিশিরা ও চতুর্দশ সহন্্র রাক্ষসকে রাম 
একা যুদ্ধে নিহত করায় ভয় বিহ্বলা শুর্পণথা জুদ্ধ হয়ে লঙ্কাপুরীতে 
এসে রাজসভায় মহাবীর রাবণকে বললে, লক্মণ নাক ও কান কেটে 
আমাকে কুবপা করেছে | সে রাবণকে উদ্দেস্ট করে আরও বললে, 
তুমি স্বেচ্ছাচারী নিরক্কুশ হয়ে কাম ভোগে মত্ত রয়েছ। সেইজগ্য 
তোমার জন্য মহাঁভয় উপস্থিভ হয়েছে। যা ভোমার অবশ্য জ্ঞাতব্য, 
স্থাও তুমি জানভে পারছ ন!। | 

সভ্ভং গ্রাম্যেতু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্। 
লুন্ধং ন বনু মন্থান্তে শ্মশানগ্রিমিব প্রজাঃ ॥ 
স্বয়ং কর্মাণি ঃ কালে নানুভিষ্ঠভি পা্থিবঃ | 
স তু বৈ সহ রাজ্যেল ভৈশ্চ কার্ষ্যেধিনশ্ঠুতি ॥ 
অধৃক্তং চারং দুর্দশমস্বাধীনং নরাধিপষ্। 
বর্জয়ন্তি নর! ছুরান্নদীপস্কমিব ছিপাঃ ॥ (অরণ্য) ৩৬/৩-৫ 

--ষে রাজা ইভর স্থুধ ভোগে আসক্ত স্বেচ্ছাচারী ও লুব্ধ হয়, 
প্রজারা তাকে শ্মশান অগ্নির ম্যায় বিশেষ সমাদর করে লা। যে 
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রাজা স্বয়ং সময় মত কার্য্ের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজ্য ও সেই 
সমস্ত কার্য্যের সম্গে বিনষ্ট হন। যিনি গহিত কাজে নিযুক্ত, ধার, 
দর্শন অতি দুর্লভ এবং ধিনি চর নিয়োগে অপটু, হস্তী যেমন পক্বিন 
নদী পরিত্যাগ করে, সেইরূপ প্রজ্বারা দুর হতেই সেই নরপতিকে 
পরিহার করে। 

যে নৃপতি নিজের অবশীভূভ রাজ্য উপায় দ্বারা আয়ত্ব করভে 
চে করেন না, সাগর ষধ্যবস্তঁ পর্বতের ন্যায় ভার বৃদ্ধি ঘটে না। 
তুমি উত্তম রূপে চর নিয়োগ কর না এবং ভোমার চিত্তও চঞ্চল | 
অভএব ভুমি দেব দানব ও গন্ধর্বগণকে প্রতিকূল করে কিরূপে রাজা 
থাকবে ? রাক্ষস, তুমি নির্বোধ ও ভোমার স্বভাব বালক সুলভ | 
জ্ঞাতব্য বিষয় কি তাও জান না, সুতরাং তুমি কি প্রকারে রাজা 
হবে? (জ্ঞাতব্যং ভন্ন জানীষে কথং রাজা ভবিষ্যসি।) যে সব 
মহীপডির গুণুচর, খনাগর ও রাষ্ট্রনীতি নিজের আয়ত্বে থাকে না, 
সে সব মহীপতি সাধারণ মনুক্ের তুল্য। নরপতির1 দব বিষয় 
গুপ্চরের চোখে দেখে থাকেন । ভাই তীর! ছুরদর্শী বলে অভিহিত 
হন| আমার মনে হচ্ছে, তুমি ভাল রূপে চর নিযুক্ত করনি এবং 
তোমার মন্ত্রীবাও স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন । কারণ জনশ্থানে ষে ভোমার 

আত্মীয়রা নিহত হয়েছে, সে খবৰ তুমি জানতে পারনি । 
রাম একাকীই খর, দূষণ ও চতুর্দশ সহস্র পরাক্রাস্ত রাক্ষমকে 

নিহত করেছেন | রাম খধিদের অভয় দিয়েছেন । তুমি--জনম্থানে 
অত্যাচার করেছ--এবং ভিনি বিপ্ন স্কুল দণ্ডকারণো শান্তি স্থাপন 

করেছেন । 
ত্বং তু লুব্ধঃ প্রমত্তশ্চ পরাধীনশ্চ রাক্ষদ। 

ব্ষিষে স্ব সমুৎপন্নং যন্তয়ং লাববুধ্যসে ॥ (অরণ্য) ৩৩1১৪ 

-হে রাক্ষসনাজ) তুমি লুদ্ধ প্রমত্ত ও পরাধীল | এজন্য তোমার 
রাজ্য মধ্যে যে সব ভয়ের ব্যাপার ঘটেছে, তা! অবগত হতে পারছো 
না। 
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ভীক্ষমন্লপ্রদাতারং প্রমত্তং গধিভং শঠম্। 
ব্যসন্নে সর্বভূতানি নাভিখাবস্তি পা্িবম্॥ (অরণ্য) ৩৩1১৫ 

_ ছন্পপ্রদাতা, ভীত্র প্রকৃতি, প্রমন্ত গধিভ ও শঠ নরপভি বিপদগ্রস্ত 

হলে গ্রজাম্গুলী ভাকে রক্ষা কৰে লা । 

অভিমানিনমগ্রাহমাত্মসন্তাবিতং নরম্ | 
ক্রোধনং ব্যসনে হস্তি স্বজনোহপি নরাধিপম্ ॥ (অরণ্য) ৩৩1১৬ 

যে অত্যন্ত অভিমানী ও ক্রোধপরায়ণ, যে মলে মনে নিজেকে- 

অভিজ্ঞ মনে করে এবং অভিজ্ঞতার কথ] যে অগ্রাহ করে, সেই রাজা 
ব৷ কোন মনুষ্তের বিপৎকাল উপস্থিত হলে তাঁর আত্মীয়ও ভাকে 
বিনাশ কৰে। 

নানুভিষ্ঠতি কার্ধ্যাণি ভয্বেযু ন বিভেভি চ। 
কষিপ্রং রাজ্যাচ্চযুতো দীনত্তৃণেস্তুল্যো ভবেদিহ ॥ (অরণ্য) ৩৩:১৭ 

--যে রাজা স্বয়ং কার্য নির্বাহ করেন না এবং ভদ্ব উপস্থিভ হলেও 
ভীভ হন না, ভিন্দি শীব্রই ্াজ্যচ্যুত ও দীন হয়ে লৌকসমাজে তৃণতুল্য 
নগণ্য হয়ে যান । 

শুক্বকাষ্টৈর্ভবেও কার্ষ্যং লৌষ্ট্রেরপি চ পাংস্থভিঃ। 
ন তু স্থানাশ পরি কার্য) স্যাদ্ বন্থধাখিপৈঃ ॥ (অরণ্য) ৩১1১৮ 

__শু্ক কাঠ, লোষ্টর ও ধুলি দ্বারাও কার্ধ্য দিদ্ধ হয়, কিন্তু স্থান ভ্রষট 
ভূপতি দ্বারা কোন কার্ধ্যই সম্পন হয় না| 

রাভ্যভ্রষ রাজা শক্তিসম্পন্ন হলেও, পরিভ্যক্ত বস্ত্র ও বিমর্দিভ 
মালার স্যায় নিরর্থক হয়। যে রাজা সর্বদা সাবধান, রাজ্য সন্বস্কীযর 
সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ জিভেন্দরিয়, কৃতজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠান নিরত, সেই 
বাজ! রাজ্যে বহুকাল স্থিভিশীল হন। স্থুল নয়নে প্রস্থণ্ত হয়ে ধিনি 
নীতি বপ নয়নে সর্বদ! জাগ্রত থাকেন এবং ধার ক্রোধ ও অনুগ্রহ 
কার্য দ্বারা ব্যক্ত হয়, সেই মহীপতিকে সকলেই পুজা করে। 

রাবণ, তুমি ছূুদ্ধি, তুমি পুর্বো্ত গুণবজজিভ। কারণ তুমি চর 
দ্বারা রাক্ষদদের বধ বৃত্ান্ত জানতে পারনি । তুমি অন্যের অবমাননা- 
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কারী, বিষয়াসজ্ত, দেশ ও কালের ভাগ বধার্থরূপে জান না এবং 
দোষ গুণ নির্ণয়ে চিত্ত সমাহিত করতে অসমর্থ। অতএব তুমি শীঘ্রই 
বিপন্ন ও রাজ্য ভ্রউ হবে। 

ষে ভাব ও ভাষা দিয়ে শূর্পণা রাবণকে তিরক্ষার করল' সে ভাব 
ও ভাষাভে ভার প্রখর রাজনীতি জ্ঞানের এক স্পষ্ট ছবি ফুটে 
উঠেছে। অনার্ধ্য রাক্ষসীর মুখে এই ধরণের নীতি বাক্য গুনে মনে 
হয় এই রাক্ষসকুলেও শিক্ষা্ত প্রচলন ছিল নতুবা এমন জ্ঞান গর্ভ 
নীতি বাক্য একটি রাক্ষপীর মুখে কবি কখনই দিতেন না। ভাই 
ভগ্রীর এই শাস্ত্র সমদ্বিভ নীতি বাক্য রাঁবণের মভ দুর্ধর্ষ বীর রাক্ষসের 
বিবেককে নাড়া দিল । 

অতঃপর মন্ত্রীদের মধ্যে উপবিষ্ট রাবণ শূর্পণখাকে ভুদ্ধ হরে 
জিজ্ঞেস করলেন, রাম কে? তার বীরত্ব কিবপ? পরাক্রম এবং 
রূপই বা কি প্রকার? অত্যন্ত দুর্গম ঘণ্ডকারণ্যে কি জন্ সে প্রবেশ 
করেছে? রামের অস্ত্রই বা কি--যার দ্বারা যুদ্ধে খর দূষণ 
প্রকৃতির রাঁক্ষসদের সে নিহত করেছে? কে ভোমাকে কুবপা 
করেছে--ড1 বল? রাবণ এইভাবে জিজ্ঞেস করলে শূর্পণথা ক্রোধে 
চৈতন্য হয়ে পড়ল। 

রামের দেহ সৌষ্ঠবের ও অধিত বিক্রুমের বর্ণনা করে শূর্পণধা 
বললে কন্দর্পের ষভ ভার বপ, পরিধানে বন্ধল ও কৃষ্কাজিন, 
দীর্ঘ বাছু এবং নয়ন বিশাল। ইন্দ্রের ধনুর ন্যায় স্বর্ণ বলয় যুক্ত 

-ধন্নু আকর্ষণ করে তীব্র বিষধর সাপেৰ মভ ভয়ঙ্কর নারাচ নিক্ষেপ 
করেন। আমি তীকে যুদ্ধে শরবর্ষণ করে রাক্ষসঙ্ের নিহত করতে 
দেখিনি। যেষন ইন্দ্র শিলা বর্ষণ করে উত্তম শস্য বিনষ্ট করে 
ভেমনি সে পদাতি হয়েও একাকীই দেড় মৃভুরতে খর, দূষণ ও ভীম 

পরাক্রমে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষদকে তীক্ষয বাণের দ্বারা নিহত করেছে। 
(বর্ধাধিক মুহূর্তেন খরম্চ সহদূষণঃ )। 

সে খবিদের অভয় দিয়েছে এবং দণ্কারণ্যে শাস্তি স্থাপন 
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করেছে । সেই রাম স্ত্রীবধ মহাপাপ এই আশঙ্কা করে কেবল 

আমাকেই কুবপ1 করে পরিত্যাগ করেছে। (ভ্ত্রীবধং শঙ্কমানেন 
রামেণ বিদিভাত্বন! )। 

লক্ষণের পরিচয় দিভে গিয়ে শূর্পণখা! বললে, ভার অনুর্ক, ভক্ত 
ও বীর লক্ষ্মণ নামে এক ভ্রাভা আছে । গুণে ও বিক্রমে দে রামের 

ভুল্য। সে যেন ভার দক্ষিণ বাহু কিংবা বাইরের প্রাণ। (রামস্ত 

দক্ষিণো বাহুরিত্যং প্রাণে! বহিশ্চরঃ)। সে বুদ্ধিমান, দুর্জয় মহা- 
বিক্রষশালী, অমর্ধ স্বভাব, ও মহাতেজস্বী এবং শত্রু বিনাশকারী | 

সেই রামের সীভা! নামে এক ধর্মপতী 'ছে, তাঁর নয়ন যুগল 
সুদীর্ঘ, মুখ মণ্ডল চন্দ্রতুল্য। সেই সীতা সর্বদা স্বামীর প্রি ও হিভ- 

সাধনে ব্যগ্র। অভঃপর শূর্পণথা বিশদভাবে সীভার মৌন্দর্যের 
বর্ণনা করে বলে, সীতা যেন দগ্তকারণ্যে দেবভার স্যার দ্বিতীয় 

লক্মমীরূপে বিরাজ করছে। পূর্বে মানবলোকে এমন সুন্দরী নারী 
দেখিনি । এখন সীভা যাঁর শ্তাঁ, সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী, এমন কি 
মহেন্দ্বের থেকেও বেশী নুখী ! 

নারীর প্রতি রাবণের আসক্তির কথা স্মরণ করে চতুরা শৃর্পণথা 
নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সীতার কপ বর্ণনার দ্বার! রাবণকে প্রমত্ত 
করার জন্য বললে, পৃথিবীভে সে স্ুশীলা, প্রতিমার মভ রূপসী ও 
দেহ সৌষ্ঠবে প্রশংসার ঘোগ্যা সেই সীতা আপনারই ভার্য্য হবার 
যোগ্যা | আপনিই তার শ্রেষ্ঠ স্বামী। রাবণের মধ্যে কন্দর্পের 
স্পর্শ বিধানের জন্য শুর্পণথা বীভার বাবভীয় অঙ্গ প্রত্যন্গের এক 
মনোহর বর্ণনা দিয়ে বললে, আমি ভাকে আপনার ভার্ধ্য রূপে 
আনতে গেলে জুর লক্ষণ আমাকে কুবপা করেছে | (বিবণিভাস্মি 
ভুরেণ লক্মমণে মহাভূজ )| 

স্বীয় কার্ধ সিদ্ধির জন্য এ ক্ষেত্রে শূর্পন্থা মিথ্যা! ভাষণেও কুণ্া- 
বোধ করলে না। 

এখন বদি আপনি চন্দরমুখী সেই বিদেহ রাজনন্দিনী সীভাকে 
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দর্শন করেন তবে নিশ্চয় আপনি কামবাণে বিদ্ধ হবেন। 

€ মন্মথস্য শরাণাঞ্চ তং বিধেয়ে! ভবিষ্যাসি )। যদি তাকে ভার্য্যা রূপে 

পেতে চান ভবে শীঘ্র রামকে জয় করবার জন্য অগ্রসর হোঁন। 

যদি আপনি আমার কথা শোনেন তবে শীপ্র আমার কথানুযায়ী কাজ 

করুন। আপনি সীতাকে ভার্ধ্য রূপে গ্রহণ করুন। খর দূষণাদির 
স্বত্যু সংবাদ জেনে আপনি যা কর্তব্য তা করুন। 

£পর রাবণ শুর্পণধার এই মনোরম কথা গুনে মন্ত্রীদেব সঙ্গে 
পরামর্শ করে কর্তব্য স্থির করে মনে মনে সীভা হরণের' সিদ্ধান্ত 

নিলেন। ভারপর তিনি দর্শনীয় পরিচ্ছদ পরে ইচ্ছানুগামী সুন্দর 
ব্রত রথে করে সমুদ্রতীরের শোভা অবলোকন করতে করতে সমুদ্রের 

পরপারে জট। জূটধারী নিয়ভাহারী, কৃষ্ণ ম্বগের চর্ম পরিহিত মারীচ 

রাক্ষদকে দেখতে পেলেন । রাবণ সেখানে উপশ্থিভ হলে মারীচ 

তাকে ভোজ্য ও জল দিয়ে অভ্যর্থনা করে তার ও রাজধানী লকঙ্কার 
কুশল জানডে চাইল। তীর পুনরাগমনের হেতুও জানতে চাইল। 

তখন ভীক্ষথী রাঁৰণ ভার কাছে শূর্পণথা বর্ণিত রামের অপরাধে 
অর্থাৎ খর দুষণাদি চৌদ্দ হাজার বীর রাক্ষল বধের বৃত্তান্ত জানিয়ে 
বললেন, রামের কুদ্ধ পিভ| ভাকে তাঁর স্রীর সঙ্গে নির্বাসিত করেছেন। 
তার জীবন ক্ষীণ হতে চলেছে । ছুঃশীল, কর্কষাভাষী, ভী্ষু স্বভাব, 

ূর্থ, লু, অজিভেব্দরিয়, ধর্মভ্যাগী, অধর্গাত্া, ক্ষীণজীবী ও ক্ষত্রিয়াধম 
বাম সমস্ত রাক্ষদ সৈন্য বিনাশ করেছে। বাম শক্রভার কারণ না 
থাকা সত্বেও জোর করে রাক্ষস সৈন্ট বিলাশ করেছে এবং আমার 
ভগ্মী শূর্ণণধার নাক কান কেটে তাকে কুবপা করেছে বলে, দেবকন্তার 
ন্যায় তার ভারধ্যা সীতাকে আমি বলপুর্বক হরণ করব | তুমি আমার 
এই কাজের সহায় হও। তুমি আমার সহায় হলে এবং আমার 
ভ্রাতারা আমার সহায় থাকলে আমি দেবগণকেও গ্রাহ করি না। 
(ভ্রাতৃভিশ্চ স্থরান্ সর্বানাইমত্রাভিচিন্তয়ে )| তুমি আমাকে সাহায্য 
করতে সমর্থ| তুমি মহামারার মায়ায় নিপুণ। যুদ্ধে বীরত্বে ভোমাঁর 
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তুল্য কেউ নেই। এই প্রয়োজনেই আমি তোমার নিকট এসেছি, 
আমার সাহাব্যার্থে তোমাকে ষা করতে হবে, তা আমি বলছি। 
কৃত্তিবাসী রামারণে বলা হয়েছে-- 

রাজা বলে মারীচ হরিণ হও তুমি। 
ভাগাইয়! বামেরে হরিব সীতা আমি ॥ (আঃ) 

বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ বলেছেন-_তুমি রজতবিন্দু দ্বারা চিন্রিত 
স্বর্ণ মগ রূপে সেই রামের আশ্রমে গমন করে সীভার সন্মুথে বিচরণ 
কর। সীভ] মগ বপী তোমাকে দেখে ভোমাকে ধরে দিভে রাম 

লক্ষমণকে বলবে, এভে কোন সংশয় নেই। তারপর ভারা ভোমাঁকে 

ধরবার জন্য দূরে চলে গেলে আমি আশ্রমে গিয়ে যেমন রা চন্দ্র 
প্রভা হরণ করে, তেমনি অবাঁধে সীভাকে হরণ করবো। (নিরাবাঁধো 

হরিষ্যামি বাহুশন্দ্রপ্রভামিব )। 

তারপর রাম যখন ভ্ত্রী শোকে কাভর হয়ে পড়বে, তখন আঁমি 
নির্ভয়ে তাকে আক্রমণ করব। 

রাবণের কথা গুনে মারীচের মুখ শুকিয়ে গেল এবং সে অত্যন্ত 
“ভীত হয়ে প্রত্যুত্তরে বললে-_ 

স্ুলভাঃ পুকষা রাজন্ সততং প্রিরবাদিনঃ | 
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্ত বক্ত! ভোক্তা চ ঢুলভঃ॥ (অরণ্য) ৩৭২ 

-_হে রাজন্ প্রিয়ভাষী ব্যক্তি সর্বদাই স্র্লভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ 
হিভকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। 

মারীচ রাবণ চরিত্রের দোষ ত্রুটি দেখিয়ে বললে, আপনি চঞ্চল 
স্বভাব ও উপযুক্ত চর নিযুক্ত করেন না। স্ৃতরাং রাম ষে মহাবীর 
ও গুণদম্পন্ন এবং মহেন্দ্র ও বরণের ন্যায় তা বুঝতে পারছেন না। 
সমস্ত াক্সসদের মঙ্গল হোক এবং রাম জুদ্ধ হয়ে জগণকে রাক্ষসহীন 
করবেন না। এইবপে মারীচ রাক্ষদকুলের মঙ্গল কামনা করে। 

অপি তে জীবিতান্তায় নোৌৎপন্না জনকাত্বজা। 

অপি সীভা নিমিত্ঞ্চ ন ভবেদ্ ব্যদনং মহৎ ॥ ( অরণ্য ) ৩৭1৫ 
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স্প্আপনার জীবন লাশের জন্ট সীতার উৎপন্ন হঞ্সনি ভে| ? 
এমন কিছু না] হোক, যাতে সীতার জন্য আপনার মহা! বিপদ ঘটে | 

অপি ত্বামীশ্বরং প্রাপ্য কামবৃত্তং নিরছুশম্। 
ন বিনশ্যে পূরী লঙ্কা তয় সহ সরাক্ষস! ॥ ( অরণ্য ) ৩৭1৬ 

আপনি যেমন কামাতুর এবং আপনার প্রকৃতি যেমন উচ্ৃঙ্থল 
আপনাকে রাঁজ। গে লাভ করে লঙ্কাপুরী বাক্ষদকুল লমেভ যেন 
বিনষ্ট না হরর। 

আপনার ন্যায় ছূঃশীল, দুরুদ, ম্বেচ্ছাচারী ও পাগীদের সঙ্গে 
মন্ত্রণাকারী রাজা আত্বীরবর্গ ও বাজ্যের সঙ্গে নিজেকে ধ্বংস করে| 

রাম সমস্ত প্রাণীর হিভ সাধন করে। কারো প্রতি ভীক্ষ স্বভাব 
নহেন, লোভী নন, ধর্মহীন, মর্ধ্যাদাশূন্ত ও অথম ক্ষত্রিয় নন! তীর 
পিভ! তাকে নির্বাসন দেননি । বরং জননী কৈকেক্ী পিভ1 দশরথকে 
বঞ্চনা করছে দেখে ভিনি স্বপ্নং বনে এসেছেন মাতা কৈকেয়ী ও 

পিভা দশরথের প্রিম্ কাজ করবার জন্যই রাষ দগ্ডকারণ্যে এসেছেন । 
তিনি (রাম) কর্কশ স্বভাব বা অবিদ্বান, অজিভেন্দ্িয় নন | এবং 

মিথ্যাচার বলেও কখন শোনা ধায়নি। তীর সম্বন্ধে এপ বলা 

আপনার উচিভ নয়। ভিনি ধর্মের বিগ্রহ, সাধু স্বভাব, জত্য 

পরাক্রম, ইন্দ্র যেমন দেবগণের বাজা, সেইরূপ ভিনিও সমগ্র জগভের 
রাজা । (বাজ! সর্বস্থ লৌকস্য দেবানামব বাসবঃ)। যেমন সূর্য্য 
হডে সূর্য্য প্রভাবকে পৃথক করা যায় না, সেইরূপ রাম রক্ষিতা 
সীতাকে কেউই হরণ করভে পারবে না। সুতরাং আপনি বলপুর্বক 
সীভাকে কেন হরণ করবার ইচ্ছা করছেন? 

শরাচিষমনাধৃস্তং চাপথডেগন্ধনং রণে। 

রামন্সিং সহসা দীপ্ত ন প্রবেষ্ুং তবমর্থসি ॥ ( অরণ্য ) ৩৭১৫ 

-রাম প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, তীর বাণ সেই অগ্নির শিখা, ধনু 
ও খড়? ইন্ধন, সেই রাম-বপ অগ্নিতে প্রবেশ করা আপনার উচিভ' 

নয়। 
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আপনি রাঁজা, সখ ও প্রিয় জীবন পরিভ্যাগ করে রাম রূপ 

মের নিকট গমন করবেল সা। জনক ছুহিভা সীভা ধীর পত্বী, তার . 

তেজ অজ্জেয়। রামের ধনু আশ্রয় করে সীতা বনে বাস করছেন! 

অতএব আপনার এমন কোন শক্তি নেই যে আপনি সীভাকে হরণ 

করতে পারেন | 

হে রাক্ষররাজ, নিক্ষল চেষ্টা করে আপনার কি লাভ ? রাম 
যদি আপনাকে যুদ্ধে দেখতে পায়, তবে আপনার জীবন বিন হবে। 
যদি চিরকাল বিষয় রাজ এতর্ধ্য ভোগ করতে ইচ্ছা করেন, ভাহলে 

আপনি রামের অপ্রিপ্ কাজ করবেন না! 

' আপনি বিভীষণ প্রভৃতি ধান্সিক অমাভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে 
কর্তব্য স্থির ককন। আপনার ও রামের শক্তি এবং দোষগুণ বিচার 

করে উভয়ের পরাক্রম্ন বুঝে যা কর্তব্য ঘনে করেন তা করুন| আমি 
মনে করি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনার পক্ষে মঙ্গন জনক হবে 
না। আমি আপনাকে যথোচিত যুভিযুক্ত বাক্য বলছি। 

অতংপব মারীচ তার পুর্ব অভিজ্ঞভা চারণ করে বললে, এক সমদ্ব 
আমি সহত্স হস্তীর বলের ন্যায় শরীর নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করছিঙ্গাম। 
আমি দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করবার সময় খধিদের মাংস ভক্ষণ করতাম | 
অতঃপর বিশ্বামিত্র মুনি স্বয়ং দশরথের নিকট হতে রাক্ষসদের ধ্বংস 
করবার জন্য বালক রাম ও লক্ষণকে নিয়ে আঁদলেন | ভখন আমি 
আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করলাম। রাম আমাকে দেখতে পেয়ে ধনুভে 
জ্যাযোজন করলেন । কিন্তু আমি বামকে বালক মনে করে অবজ্ঞা 

করে ক্ষিপ্র গতিতে বিশ্বামিত্রের সেই যজ্ঞ বেদির অভিমুখে ধাবিত 
হলাম।| ভারিপর রাম শক্র বিনাপন এক শাণিভ বাণ লিক্ষেপ 
করলেন। আমি তীর বাণে শত যোজন দুরে সমুত্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত 
হলাম। 

ভখন বীর রাম ইচ্ছা কবেই আমাকে বধ না করে রক্ষা 
করেছিলেন । সমুদ্রের গভীর জলে আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পভিভ 

০ 
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হঙ্গায্|। ব্হুক্ষণ পর জ্ঞান লাভ করে লঙ্কাপুরীতে প্রত্যাগমন 
করলাম । 

সেই সমর রাম বালক ছিলেন এবং অন্ত্র চালনে তীর নৈপুণ্য 
ছিল লা। ভিনি আমার সাহাধ্যকারীকে নিহত ককে আমাকে 
জীবিভ রেখেছেন। ভাই আমি আপনাকে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে 
নিষেধ করছি। ভবু যদি আপনি তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রহৃত্ত হন, ভবে 
শীবরই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে ধ্বংম হবেন। কেন অকারণে রাক্ষমদের 
ছু'খ ডেকে আনছেন। হ্্য ও প্রাসাদে পূর্ণ এবং নানা রতু ভূষিত 
এই লঙ্কা নগরীকে সীভার জন্য ধবংস দেখভে পাবেন | 

অকুর্বন্তোহগি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎু। 
পরপাপৈবিনশ্থস্তি মন্যা নাগ্ুছে যথা ॥ (অরণ)) ৩৮২৩ 

স্্থীর। অত্যন্ত পবিভ্রজ্ভাবে জীবন যাপন করেন; এবং কিছুমাত্র পাঁপ 
করেন লা, তারাও পাপীর আশ্ররে থেকে নাগপুর্ণ ইদের মধ্যে 
বাসকারী মৎন্তদের গ্ঠায় পরপাণে বিনষ্ট হল । 

বলপুর্বক পরস্ত্রীর নিকট গমন অপেক্ষা মহাঁপাভক আর 
নেই] আপনার গৃহে মহত্র যুবভী ত্াছে। আপনি নিজের 
ভার্ধ্যাদের প্রতিই আসক্ত হোন নিজের বংশ ও রাক্ষকুল রক্ষা ককন 
এবং নিজের মান বৃদ্ধি করুন| নিজের জীবন দিয়ে ভার্য্যাদের ও 

মিত্রবর্গকে রক্ষা করুন। যদি বহুকাল ধরে ভোগ করবার ইচ্ছা 
থাকে, ভাহলে আপনার অন্তঃপুরে সহমত সহল্র সুন্দরী স্ত্রী আছে এবং 
মিক্রবর্গ আছে, ভাদের ভোগ করুন, ভখাঁপি রামের অপ্রিপ্ন কাজ 

করবেন লা | 
এইভাবে মারাচ রাবণকে সীতা হরণের দূরভিনন্ধি হতে বিরত 

থাকতে বলে পুনরায় ভার পুর্ব অভিজ্ঞতার একটি ঘটনা খিবৃত করে 
বললে, পূর্বে রামের হাভ হতে যুক্ত হয়েছি। বর্তমান কালেও- যা! 
ঘটেছে তা! শুনুন | রামের নিকট নিগৃহীত হয়েও আমি অনুভপ্ত না 
হয়ে স্বগবপী ছুই রাক্ষসের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলাম। মাংস- 
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ছোজী ঘামি মহামবগের কূপ ধরে দণুকারণ্যে বিচরণ করতে 

লাগলাম | আমি তপক্বীদের হত্যা করে তাদের বক্তপান ও মাংস 

ভক্ষণ করতে লাগলাম। বনবাসীদের ভীতির কারণ হুলাম। 

অবশেষে আমি রাম, সীতা ও লক্ষণের নিকটবস্তী হলাম | আমি 

তীক্ষ শূঙ্নধারী মগের আকৃতি ধারণ করে পুর্ব শক্রভাব ও প্রহান্ 
স্মরণ করে নিবুদ্ধিতাবশতঃ বনবাপী রাষকে বধ করবার অভিপ্রায়ে 
তার অস্ভিমুখে ধাবিভ হুলাম। (জিথাংস্থরকৃভ গ্রজ্ঞস্তং প্রহার" 
মনুস্মরন্)। তিনি বাণ নিক্ষেপ করলেন। ধূর্ত আমি পুর্ব 
অভিজ্ঞতা! স্মরণ করে বাণ আঙতে দেখে পালিকে রক্ষা পেলাম । 

'বিন্ত আমার সহ্যাত্রী দেই রাক্ষসদ্য় লিহভ হল | 
কোন প্রকারে ঝামের বাণ হতে যুক্ত হয়ে জীবন লান্ত করে সম্যাস 

গ্রহণ করে এই স্থানে এসে ষোগাভ্যাসে সমাহিভ চিত্ত হয়ে ভগস্থা] 
করছি সেই হতে আমি পাশধাৰী যমের মভ চীর ও কৃষ্ণজিন 
গুরিহিভ ধনুর্ধারী দেই রাঁমকে প্রতি বৃক্ষেই দেখভে পাই। এই সমগ্র 
অরণ্যই আমার নিকট রামময় বলে মনে হয়। রাম বিহীন স্থানেও 
সর্বত্র রামকে দেখতে পাই। শ্বপ্নেও তাঁকে দেখভে পাই। আমি 
রামের পরাক্রম বিশেষে অবগত আছি। অভএব তার সঙ্গে দুগ্ধ 
করা৷ আপনার উচিভ নয়। বাম ইচ্ছা করলে বগি ল ননুচিকেও বধ 
কন্পতে পারেন | (বলিং বা নমুচিং বাপি হন্যান্ধি বঘুনন্দন। ) 

আপনি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করুন বা না করুন, বদি আমাকে 
দেখতে ইচ্ছ। কৰেন, ভাঁহলে পার কাছে রামের কথ। বলবেন না 

বহুবঃ সাধবো লোকে যুক্ত; ধর্মমনুষ্ঠিভাঃ | 
পরেষামপরাধেন বিলষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ 

€ অরণ্য ) ৩৯।২১ 

-_ইহলোকে খাগ্রিক যোগী অদ্কে সাধু পরের অপরাধে বান্ধবদেব 
সঙ্গে ধ্বংস হয়েছেন, সেইৰপ আমারও অন্তের অপরাধে বিন্ষ 
হবার আশস্ক। উপস্থিত হয়েছে। 
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আপনার ঘা খুদী করুন| কিন্তু আমি আপনার অনুগামী হব 
ন1। রাম নিশ্চয়ই রাক্ষলকুল ধবংস করবে--এইবপ সস্ভাবনা দেখা 
যাচ্ছে৷ যদিও জনম্থানবাসী ছুরাচার থর শুর্পণথার জন্য রাখের 
হাতে নিহুভ হয়েছে সে বিষয়ে রামের দোষ কি? ভা জাপনি 
বলুন? আমি ত্বাপনার বন্ধু সেই জন্যই আগি আপনার মঙ্গলার্ে 
এই কথা বললাম যদ্দি আপনি আমার কথা না শোনেন, ভাহলে 
যুদ্ধে সবান্ধব রামের হাতে নিহত হবেন! 

রামের শৌর্য বীর্যের দোহাই দিয়ে ভার চরিত্র বলের কথা 
জানিয়ে ভাঁর ধর্ম নিষ্ঠা ব্যাখ্যা করে এবং নিজের অভিজ্ঞভার কথা 
স্মরণ করিয়ে মারীচ রাবণকে রাষের অপ্রিক্স কাজ করতে বারণ 
করে। কিন্তু স্বত্যুকামী পুরুষ যেমন ওষধ গ্রহণ করে না, (উ্তো 
ন প্রতিজগাহ মর্তুকাম ইবৌষধম্।) তেমনি কাল প্রেরিত রাবণ 
মারীচের হিভকর, যুক্তিযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। বরং ভাকে 
যুক্তি বিরুদ্ধ কর্কশ বাক্যে বললেন, মানীচ, তুমি অধম বংশে জন্মেছ 
বলেই আমাকে যুক্তি বিকদ্ধ এইবপ বাক্য বললে। ভোমার বাক্য 
উষর ভূমিভে বপন করা বীজের স্যার নিক্ক্গ। (বাক্যং নিচ্ষলমভ্যর্থং 
বীজযুগ্তমিবোষরে )। কারণ ভোমার বাক্যে পাপকারা বিশেষতঃ 
ূর্থ মানুষ রামের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বিচলিভ হবার পাত্র আমি 

নই। যেব্যক্তি সামান্য নারীর ( বৈকেন্নী ) কথায় পিভা মাভা বাঁছ্য 
ও বন্ধুবর্গ ভ্যাগ করে বনে এসেছে, যুদ্ধে সেই রামের প্রাণোপেক্গ! 
প্রিয়তম! ভার্ধ্যাকে আমি ভোমার সম্মুখে অপহরণ করব জআামি যা 
স্থির কবেছি ভাঁর থেকে ইন্দ্রাদি দেবগণ বা জন্থরগণ কেউই ভার 
বিচ্যুভি ঘটাডে সক্ষম হবে না। যদি আমি এ বিষয়ে ভোমার 
পরামর্শ চাইভাষ, ভবেই ভোঁমার এবপ বলা উচিভ হত | 

ষে বিজ্ঞমন্ত্রী নিজের এ্ধ্য কামন! করেন, নৃপভি তাঁকে জিজ্ঞেস 
করলেই ভিনি রাজনীতি সম্মত হিভকর কথা বলবেন, যদি মন্ত্রীর 

হিতকর বাক্যও অপমান জনক ভাবে বলে, ভাহলে সম্মানাকান্দদী 
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রাজ! সেই অপমান জনক বাক্যের প্রতি অভিনন্দন জানান না। 

নৃপতিরা সর্বদা মাননীয় ও পুজনীয়। তুমি ছুরাত্ম। অভ্যন্ত মোহগরস্ত 
ওধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ | সেইজন। ভোমার গৃহে আমাকে অভ্যাগত 

জেনেও এঁবপ কঠোব বাক্য বলছ) আমি তোমাকে কেবল বলছি 
তুমি এই কাজে আমাকে সাহাষ্য কর। তোমাকে কি করতে হবে 
বলছি, ভা শ্রবণ কর। 

তুমি রজভবিন্দর চিত্রিত স্বর্ণ ষুগ হয়ে সেই রামের আশ্রমে গিয়ে 
সীভার সম্মুখে বিচরণ করবে, এবং ভাকে প্রনু্ধ করে যেখানে ইচ্ছা 
গমন করবে মায়া বলে স্বর্ণযুগ ভোঁাকে দেখলে সীভা বিস্মিভ 
হয়ে ততক্গণাত্ড বামকে এই ম্বগকে এনে দ1ও-_বারনা ধরবে। 
তারপর রাম আশ্রম হতে বের হলে, তুমি বহুদুরে গিয়ে অবিকল 
রামের স্বরে ছা সীতা, “হা লক্ষাণ, বলে আর্তভাবে ডাকবে । ভোমার 
ডাক শুনে সীতা লক্ষণকে রামের নিকট পাঠিয়ে দেবে। লক্ষমণও 
ভ্রাতার সাহাষ্যার্থে ভার অনুগমন করবে। এইভাবে রাম লক্ষমণ 
স্থানান্তরে গেলে, ইন্দ্র যেমন শচীকে হরণ কনেছিল, আমিও সীতাকে 
তেমনি হুরণ করব ( আঁহরিষ্যামি বৈদেহীং সহশ্রাক্ষঃ শরচীমিব )। 

তুমি এই কাজ সম্পন্ন করে যদৃচ্ছা গমন কর। তোমাকে আরও 
বলছি। তোমাকে আমার রাজ্যের অর্ধাংশ দেবো । তুমি আমার 

কাজ কর। আমি রথ নিয়ে দণগ্ডকারণ্যে ভোৌমার অনুগমন করছি। 
আমি এইভাবে রামকে ছলনা করে বিনা যুদ্ধে নীভাকে লাভ করে 
লঙ্কাপুরীভে যাব। ভোমার ইচ্ছা না থাকলেও আমি বলপুর্বক 
তোমাকে দিয়ে এই কাঁজ করাবে । ভাভেও যদি তুমি সম্মত না! 
হও, ভবে ভোমাকে বধ করব | 

রাঁজ্ঞো বিপ্রতিকুলম্থো ন জাতু স্খমেধভে ॥ ( অরণ্য ) ৪০।২৬ 
কোন ব্যক্তিই রাজার প্রতিকূল আচরণ করে স্তখলাভ করতে 

পারে লা। রামের নিকট গমন করলে তোমার জীবন হয়ত 
সক্কটাপন্ন হবে। কিন্ত আমার সঙ্গে বিরোধ করলে এই মুহূর্তে 
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ঘোমার জীবন নাশ হবে| নিজের বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে কর্তবা 
স্থির কর | 

রাবণের উক্তি হতে ভিনি যে কভ1 আভ্ুসম্মান সম্পন্ন ছিলেন 
ভাঁর পরিচয় পাঁওয়] যায়| শক্রকে ছলে বলে কৌশলে কিভাবে জয় 
করা ধায় রাঁবণের মভ বিচক্ষণ ধূর্ত রাক্ষসরাজের তা জ্ঞাত নয়! 
তাই মারীচের এভ উপদেশ তাঁর কাছে ব্যর্থ হলো । এই প্রসে 
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উল্লেথধোগ্য। 

মারীচ পুণরায় বাঁৰণকে তার সঙ্ল্পচ্যুত করবার জন্য প্রাপ্ন করলে, 
কোন ব্যভি আপনার মৃত্যুর দ্বার স্ববপ এই উপায় নির্দেখ করেছে? 
আপনার ছূর্বল শক্রন্না ধলবানের জর্গে আপনার বিরোধ বাথিয্নে 

আপনার ধ্বংস করভে ইচ্ছা করছে! আপনি যদি বিপথগামী হন, 
মন্ত্রীরা যদি আপনাকে স্থপথে আনতে চেষ্টা না করে, ভবে ভারা! 
আপনার বধযোগ্য হবে| কিন্তু আপনি ভাঁদের বধ করেন না| 
(বধ্যাঃ খুল ন বধ্যস্তে সচিবান্তব রাবণ )। 

রাঁজ! স্বেচ্ছাচারী হয়ে বিপথগামী হলে সাধু অমাভ্যগণ 
সর্যোভভাবে তাকে প্রতিনিবৃত্ত করে থাকেন, আমিও আপনাকে 

নিষেধ করছি। কিন্তু আপনি নিবৃত্ত হচ্ছেন না। 
ধর্মমর্থঝ্ জামঞ্চ যশশ্চ জয়ভাং বর। 
স্বামিপ্রসাদাত সচিবাঃ প্রাপ্ুবন্তি নিশাচর || 
বিপর্ধ্যয়ে তু ভৎর্ধ ব্যর্থং ভবতি রাবণ | 
বাসন স্বামিবৈপ্রণযাৎ প্রাপ্ুবস্তীতরে জলাঃ | 

(অরণ্য ) ৪১1৮--৯ 

--হে নিশাচর, অমাত্যগণ প্রভুর শ্রসাদে ধর্ম, অর্থ, কাম ও যশলাভ 

করে থাকেন এবং প্রভু অপ্রসন্ন হলে তা হডে বঞ্চিত হুন। রাজার 

বৈগুণ্যে প্রজারাও বিপদাপন হযে থাকে 
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রাজমূলো হি ধর্মস্চ যখশ্চ জয়তাং বর | . 
তন্মাৎ সর্বান্ববস্থান্থু রক্ষিতব্যা নরাধিপাঃ ॥ 

(অরণ্য ) ৪১1১০ 

_নরপভিগণই প্রজাদের ধর্ম ও যশ প্রাপ্তির মুদ। অভএব সব 
অবস্থাতেই তাদের বন্ষা করা উচিভ | 

যে বাজ! প্রস্াবর্গের নিভান্ড গ্রতিকুনচারী ভদ্ধতম্বভাবের ও 
তীক্ষস্বভাব সেই রাজা ৰাজ্য রক্ষা করতে শারে না| বে মন্ত্রীরা কুট 
মন্ত্রন! দিয়ে থাকে, দেই বাজ] শীত্বই ধ্বদ হয়। সংসারে অনেক 
উপযুক্ত সাধু চিত্র মানুষ অপরের অপরাধে সবান্ধব ধ্বংস হয়েছেন | 

বাবণ, আপনি ছুঁবুদ্ধি, অজিজেক্দ্িয় ও নেই আপনি যাদের রাজা, 
দ্বেই রাক্ষস অবন্ধুই ধ্বংস হবে| কাকভালীগ্নের মত আমি হঠাড 
এই ভয়ঙ্কর বিপদ গ্রন্ত হয়েছি। এই আপনারই শোক কর! উচিভ 
নতুধা আপনি সসৈচ্যে ধ্বস হবেন । 

বাম আমাকে হত্যা করে অনতিবিলম্বে দ্বাপনাকে বিনাঁশ 
করবেন। আমি যুদ্ধে শক্রবপী রামের হাভে নিহত হয়ে প্রাণভ্যাগ 

করব। আপনিও দীতাকে হরণ করে সবান্ধাবে ধ্বংস হবেন | যদি 
আপনি সাতাকে হরণ করেন তবে আপন, আমি লঙ্কা ও রাক্ষসগণ 

কেউই থাকব না| আমি গ্মাপনার হিতাকাজ্মী হয়ে আপনাকে 

বারণ করছি। আপনি আমার কথা শুনুন । 
যারীচের হ্যায় একটি সাধারণ রাক্মসের মুখে এমন সুন্দর ধর্মভত্ব 

শুনে মনে হয় লঙ্কার অনাধ্য রাক্ষসরা মূর্থ ছিল না। এধযেন কোন 
শিক্ষিত ধামিকের উক্তি। 

মারীচের এভ হিভোপদেশ রাবণের ছুষট বুদ্ধিকে প্রভাবিভ করতে 
পারেপ্সি। অভঃপর মারীচ বাবণন্ডে কর্কশ বাক্য বলে রাবণের ভয়ে 
ভীত হয়ে রাবণকে পুনরায় সর্তক করে দিলে তার অভিলধিভ কাজ 
করবার জন্য যেতে উদ্ভত হলো । ভখল রাবণ ভাকে আলিঙ্গন করে 

বললেন, তুমি ক্মামার অভিপ্রায় অনুসারে যে বাক্য বলপে, ভাই 
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ভোমার বীরত্বের উপযুক্ত। এখনই তুমি বথার্থ মারীচ ₹লে, পুর্বে 
তুমি অন্ঠ রাক্ষস ছিলে] এখন তুমি আমার রথে উঠ। পরে 
সীতাকে প্রনূদ্ধ করে পরে যেখানে ইচ্ছা প্রস্থান কর। জমি রাম ও 
গন্মণ-্পূন্ত আশ্রমে প্রবেশ করে বলপুর্বক মিথিলার রাজকন্য। 
সীতাকে হরণ করব | 

অতঃপর মারীচ ভাই হবে বলে উভগ্মে বিমানের ন্যায় রথে 
আরোহণ করে নানা রাষ্ট্র নগর, পাহাড়, পর্ধভ, নদ-নদী অভিক্রম 
করে দগুকারণ্যে রামের আশ্রম দেখতে পেলো । ভারপর রাবণ 

সেই স্বর্ণ ভূষিভ রথ হতে েমে মারীচেয়-হাভ ধরে বললেন, সখা, 
কদলীবন পৰিবৃভ ব্বামের এ আশ্রম দেখা যাচ্ছে। আমরা যে 
কাজের জঙ্ এখানে এসেছি, তুমি ভা শিগংরি শেষ কর। বাঁবণের 
বথা শুনে মারীচ অতি অদ্ভুত ও স্থলার এক ম্গরূপ ধারণ করে 

রামের আশ্রমের নিকট বিচরণ করতে লাগল | (প্রথম পর্বে সীতা 
ও রাম চরিত্র দ্রব্য )। 

রাবণ রাম লক্ষণের অনুপস্থিতিতে সন্যাসীর বেশ ধারণ করে 

সীভার্ সম্মুখে আসলেন | গৈরিকবসন পরিধান করে ছত্ধ ও শিখা! 
ধারণ করে_-এবং গাছুক। পরিহিভ হয়ে বাম স্বন্ধে লাঠি ও কমতুল 
হাতে সন্ন্যাসীর বেশে তার অভিমুখে গধন করলেন। রামের প্রতি 
প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য সুযোগ সন্ধানী দশানন রাবণ সন্যাসীর 

রূপ ধারণ করে স্বামী বিরহী সীভার নিকট গমন করলেন, রাঁবণের 
এই ছন্পবেশ দেখে স্কটিশ কবি [২০০ [০1100]. এর. 76 
1150000706 ভ৫3 & 091) 7110 5016 036 11615 0 019 

০0 0? 1199%৩৫. 0 5916. (16 ৫০%1] 10, উক্ভিটি স্মরণ 

করিয়ে দেয়। 
সীভ! তখন পর্ণশালায় রামের শোকে কাতর হযে কীঁদছিলেন | 

বাবণ সীতাকে দেখে কামাসক্ত হলেন তারপর রাবণ বেদবাক্য 

উচ্চারণ করে৷ নির্জন স্থানে বিনীভ ভাবে সীতার প্রশংসা! করতে 
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লাগলেন। দুষ্ট রাবণ এক এক করে সীতার সর্ধাঙ্গের বর্ণনা করে 
তীর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করছিলেল। 

খল প্রকৃতি রাবণ নারী মন প্রলুঞ্ধ করবার সব রকম কৌধল 
জানতেন। তাই তিনি সন্যাসীর বেশে সীতার সমীপে উপনীত হলে 
সীতার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রথমেই তাঁকে বশীভূত করবার জন্য তার ৰপের 
প্রশংসার মুখর হয়ে উঠলেন | 

হে স্থকেশ, তোমার কটিদেশ এইরূপ ক্ষীণ যে তা মুঠোর মধ্যে 

খরা মায়। গন্ববাঁ, দেবী, ষক্ষী, কিন্নরী ও মানবীর মধ্যে এমন 
রূপবতী নারী কখনও পূর্বে দেখিনি। তোমার এই ব্রিলোক শ্রেষ্ঠ 
রূপ স্থৃকুগার নবীন বয়স এবং এই নির্জন বনে বাস আমার চিত্তকে 
ক্ুত্ধ করছে। তুমি এ স্থান ভ্যাগ কর। এইস্থান তোমার বাস 
যোগ্য নয়। কামবপী ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের এটা বাসম্থান। সমস্ত 
কাম্যবস্তপূর্ণ, সুগন্ধযুক্ত ও রমণীয় প্রাসাদ শিখর নগর সমিহিত 
উপবন এই সব স্থানই ডোমার বাস করার যোগ্য। সেই মাল্য শ্রেষ্ঠ, 
সেই গন্ধ উত্তম এবং সেই বন্তর সুন্দর যা ভোমার প্ররোজনে আসবে । 
সেই পতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি ষে ভোমাকে স্তুখী করনে! 
ভোমাব মঙ্পল হোক, তুমি এ স্থান ভ্যাগ কর | 

হে স্বুনদরী তুমি কে? তুমি কুন্দর, মরু বা বস্থৃগণের মধ্যে কাবও 

ভারা হবে বলে মনে হচ্ছে । দেব, গন্ধ বা কিনরগণ এই 
এদেশে বিচরণ করেন না। এটা রাক্ষমঘের বাসন্থান, তবে তুমি 
কি প্রকারে এই স্থানে এসেছ? এখানে অনেক ভরঙ্কর পণ্ড 
'আছে। তুমি কেন ভাদের ভয়. করছ নাঃ হেস্থুন্মরি, তুমি 
একা! থেকেও ভয়ঙ্কর হন্তীদের ভয় করছ না? হে কল্যাণি, তৃমি 
একাকিনী বাক্ষদ সেবিত এই ভয়ঙ্কর দগডকারণ্যে কি জন্য বিচরণ 
করছ? তুমি কে? কার ভার্ধ্যা? এবং কোথা হতে এখানে 
এসেছ? 

ভাল পোষাকে প্রচ্ছন্ন এ ছুরাত্বা রাবণ এরূপ প্রশংসা করলে 
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সী ব্রাহ্মণ বেশে আগত রাঁবণকে অভিথি সগকারের উপযুক্ত ব্য 
দ্বারা পুজা করলেন প্রথত্ভঃ আসন ও পা প্রদান করে পে 

ভোকনের জন্ত বাবণকে নিমন্ত্রণ করে সীভা বললেন, অন্ন প্রস্তুত 
গ্রহণ করুম। গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত ও কমতুলধারী ত্রাণ বেশে 
্মাগভ সেই রাবণকে দর্শন করে ভিলি উপেক্ষা করতে পারলেন না। 
তাই সীতা ্রান্মণ ভমে ভাকে নিমন্ত্রণ করলেন। 

ইয়ং বষী ব্রাহ্মণ কাম্মাস্তভাঁ_ 
মিদ্চ পাগ্ং প্রতিগৃহাভামিতি | 

ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাভমুত্তমং 
তবদর্থনব্যগ্রমিহোপভুজ্যভাষ 1 (অরণ্য ? ৪৬৩৬ 

হে ত্রাঙ্ধ? আপনি এই কুশাসনে ইচ্ছান্ুদারে উপবেশন 
করুন এবং এই পদ ধৌভের জল গ্রহণ করুন| আপাভডঃ এই 
সিদ্ধ বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট অন্ন শাস্তভাবে তবাপনার জন্য গ্রন্থুভ হয়েছে, 
ক্ঁপনি ভা ভোজন করুন | 

কৃত্তিবাসী রামাপ্ণে আছে সীতা আত্মপরিচয় দিয়ে অভিথি 
সেবা করতে চাইলে” 

রাবণ বলিল সীভা ব্রত কি বলে । 

_ আশ্রমে ন লই ভিন্ষা জানে মুনিগণে ॥ (আঃ) 
উত্তরে সীডা জাপালেন*- 

আজ্ঞা বিনে প্রভুর ঘরের বাহ্রি নহি | 

বাবণ বলেন ভিক্ষা আনহু সত্বর | 

নতৃবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর] (আঃ) 
সীতা অতিথি সৎকার করতে চাইলে, রাবণ আত্মহননের জন্য 

বলপূর্বক বাল্মীকি রামায্ণে তাকে হরণ করবার জন্য সন্কল্প করলেন । 

তখন সীভাও মৃগয়া হতে রাম ও লক্ষাণ কখন ফিরে আসবে, এইবপ 

প্রতীক্ষা করে চারদিকে তাকাতে থাকলে কেঘল নিবিড় বন দেখতে 
পেলেন । রাম বা লক্ষমণকে দেখতে পেলেন না। 
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্রাহ্মণ বেদী রাবণের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না দিলে তাকে (সীতা) 
অভিশাপ দিতে পারেন, মৃহূর্তকাল এইবপ চিন্তা করে বাবকে 

আত্মপরিচয় ও পঙ্ির পরিচয় দিয়ে তীকে বনে আগিমলের কারণ 

বঙ্গলেন, এবং আঁরও বললেন, আপনি যদি এই স্থানে বাস করডে 
ইচ্ছা করেন, ভবে মুনূর্তকাল বিআাম করুন| আমার স্বামী এখনই 

অবণ্যজাভ প্রচুর ফলমূল এবং অনেক রুরু, গোধা, ও বরাহ বধ করে 

থরড়ত মাংস দিয়ে প্রত্যাবর্তন করবেন। অভংপর ভিনি জানতে 

চাইলেন-_ 
সত্বংনাম চ গোত্রঞ্ কুলীমাটস্ক ভত্ৃতঃ। 

একন্চ দণ্ডকার্ণ্য কিমর্থং চরনি দ্বিজ | (ত্ররণ্য) ৪৭1২৪ 
--ছে দ্বিজ, আপনি কে? কোন বংশে আপনার জন্ম ? কি 

জন্যই বা দণ্ডকারণ্যে একাকী বিচরণ করছেন এবং আপনার গোত্র 
কি? এ সমস্ত ষথার্থবপে বলুন । 

উত্তরে রাবণ বললেন--. 

যেন বিডসিতা লোকা সদেবাস্থুর মানুষাঃ। 

অহং স রাষণো। নাম সীভে বক্ষোগণেশ্বরঃ | (অরণ্য ) ৪৭1২৬ 

-_হে সীতে, দেব অন্থুর ও মনুষ্য অধ্যুষিত সমস্ত লোক যাকে 
ভয় করে, আমি সেই রাক্ষদরাজ রাঁবণ-_এই বলে রাবণ সগর্কে 
আত্মপরিচয় দিলেল | 

হে অনিন্দিভে, তোমাৰ প্রশংসনীয় সৌন্দর্য দেখে আমার নিজে 
ত্রীদের প্রতি আর অনুরাগ হচ্ছে ল। আমি নানা স্থান হভে 
অনেক উত্তম স্ত্রী এনেছি। তুঘি আমার মহিষী হয়ে তাদের 
সকলেরই প্রধান হও--তোমার মস্রল হবে। 

রাজ্য এহ্বধা দিয়ে সীতার হৃদয় জয়ের আকাজ্ষা করে রাবণ 
বললেন, সাগর মেঘলা প্বত শৃর্লোপরিস্থিভি লঙ্কা নামে আমার এক 
মহানগরী আাছে। তুমি সেধানে আমার সঙ্গে বিচরণ করলে 
এই বনবাসে অভিলাঁধিনী হবে না।' তুমি যদি 'আমার ভারা 
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'হও, ভবে সমস্ত আভরণে ভূষিভা পঞ্চ দহজ্র দাসী ভোমার সেবা 
করবে। | 

নিজের এঁশর্যের পাশে রামের বর্তমান দারিদ্রের তুলল। করে 
রাবণ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বললেন-- 

কি গুণে রামের প্রতি মজে ভোর মল | 
বন্ধল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন | 
দেখিবে কেমন করি ভোমার পালন ৷ (অঃ) 

পুনরায় সীভাকে বলপূর্বক হরণ করে বলছেন-- 
রাবণ বলিল সীভা ভাব অকারণ | 
পাইলে এমন রত্ব ছাড়ে কোন জন | (অঃ) 

রাধণের এই উক্ভি হতেই বোঝা যায়, রাঁধণ কতটা কামুক ও 
পর্ত্রী লোলুপ ছিলেল। 

প্রত্যুন্তরে কিছুমাত্র ইভস্ততঃ না করে সীভা তিরক্কার করে 

বললেন-- 
মহগিবিমিবাকম্পাং মহেন্দ্র সদৃশং পতিম্। 
মহোদতিমিবাক্ষোভ্যমহং রামবনুত্রভা || (অরণ্য) ৪৭৩৩ 

-_অহাপর্বতের ন্যায় অকম্পনীয় ও মহাসাগরের স্তাষ অক্ষোভনীয় 

মহেন্দ্রতুলয দ্বামী রামের প্রতিই আমার চিত্ত অনুর রয়েছে। 
যিনি দমস্ত গুভ লক্ষণ সম্পন্ন | ধীর বটবৃক্ষ সদৃশ বিশাল দেহ, 

খিনি সভ্য প্রতিজ্ঞ, মহাভাগ ও মহাবান, ধীর বক্ষ বিশাল, সিংহের 

স্যায় গভি ও বিক্রম, ধিনি নরশ্রে্ঠ ও বিখাল কীর্তি, ধীর বদন পূর্ণ 

চন্দ্রের ম্ড এবং খিনি রাজকুমার সেই রামের প্রভিই আমি 

অনুরাগিনী রয়েছি। তারই অনুগামিনী হয়ে নিরন্তর তার অভিপ্রাস় 

অভ কার্ধা করে থাকি এবং তীর মভানুসারেই এই বনে এসেছি 

বং পুরর্জিনকঃ সিংহীং যামিহেচ্ছসি ছুলভাম্। 
নাহং শক্যা তা ফ্ত্রটুমাদিত্যন্ত প্রভা বথা || ( অরণ্য ) 8৭1৩? 

। শুই শৃগাল।, আমি লিংহী, আমাকে লাভ করার যোগ্যতা 
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ভোর দেই। ভথাপি আমাকে লাভ করতে ইচ্ছা করছিস। সুর্য 
গ্রত। যেমন কেহ স্পর্ণ করতে পারে না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শ 

করতে পারবি না। 

অবসজ্য শিলাং কষ্ঠে সমুদ্র ভরত মিচ্ছসি। 
ু্ধ্যাচন্দ্রমসৌ চোভো ৷ পাণিভ্যাং হত মিচ্ছদি ॥ 

যো বামন্থয প্রিয়াং ভাধ্যাং প্রধ্ধকিতুমিচ্ছসি! 

অগ্ি প্রস্থলিং দু বস্তেণাহাতু মিচ্ছসি ॥ (অরণ্য) 
৪৭1৪২-৪৩ 

_ রামের প্রেকসী ভার্্যাকে হরণ করতে অভিনাঁষ করে কণ্ে 

শিলা বেঁধে সমুদ্র উত্তরণ করতে ইচ্ছা করছিস এবং হস্ত ছারা সূরধ্য ও 
চন্দ্রকে হরণ করতে কামনা করছিম? গুজ্বলিত অগ্নি বন্ত্ ছার! 
গ্রহণ করতে ইচ্ছা করছিদ? ৃ 

তুই রামের কল্যাণময় আচার পালনকারিণী ভার্য্যাকে লাভ কৰে 
তাকে অধিগমন করতে অভিনাঁষী হয়ে ষেন লৌছমন্ন শূলের উপরি 
ভাগে বিচরণ করতে ইচ্ছা করছিস? দিংহে ও শৃগালে, সমুদ্র 
ও ক্ষুদ্র নদীতে, উৎকৃষ গ্রাস ও অগ্ভে, চন্দনে ও পক্ষে, হ্তী ও 
বিড়ালে, কাঞ্চনে ও লৌহে বা সীসায়, গরুড়ে ও কাকে, ময়ুর ও 
মদণ্ড পঙ্গীতে এবং হাসে ও গৃথ্বে যেমন প্রভেদ আছে রামে ও 

ভোতে তেমনি প্রভেদ আছে। ধনুর্বাণধারী মছেন্দ্রের স্তায প্রভাব" 

খালী সেই বাম বর্তমান থাকতে মক্ষিকা যেমন দ্বণ্ত ভোজন করে 
হজম করতে পারে না, ব্বং মরে বায়, তেমনি তুই আমাকে হরণ 
করে উপভোগ করভে পারবি না, নিহত হবি | 

সীভ। রাক্ষমকে এইরূপ কর্কশ বাক্য বলে বদলী বৃক্দের স্যার 
কম্পিতা হলেন এবং ক্ষীণা্গী সীতা মনে মনে ব্যথিত হলেন। 

রাবণ সীতাকে 

কুলং বল্ং নাম চ কর্ম চাুনঃ 
সমাচ্ক্ষে ভয়কারণীর্থম্ '! (অরণ্য ) ৪৭৫০ 
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পুরূরবা রাজাকে পদাঘাত করে অনুভপ্ত হয়েছিল, তেমনি আমাকে 

প্রত্যাখ্যান করলে তোমাকেও অনুতাপ করতে হবে। 
অন্থুল্যা ন সম রামো মম যুদ্ধে স মানুষাঃ 

তব ভাগ্যেন সম্প্রাপ্ত, ভজন্ব বরবর্ণিনি | (অঃ) ৪৮1১৯ 

--সেই মনুষ্য রাম যুদ্ধে আমার অঙ্কুলিরও তুল্য হবে না। 

বভোমার ভাগ্যানুসারে আমি এখানে আগমন কবেছি। তুমি আমাকে 

জলা কর। 

উপরোক্তভাবে রাবণ রামকে হেয় করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 
করতে চেষ্টা করেন। 

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণ রাছ্ের বর্তমীন দারিদ্র্যের চিত্র সীভার 

সামনে তুলে ধৰে বলেছেন-- 
অধিক অর্জন করে রাজা লক্কেশ্বর || 

কি গুণে রামের শভি মজে মন। 
বন্ধল পরিয়া বস বেড়ায় বনে বনে ॥ 

দেখিবে কেমন করি ভোমার গালন। (অঃ) 
যদিও ট্টপরোক্ত আত্মগ্লাঘার মাধ্যদে রাবণের ওঘত্য প্রকাশ 

পেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভার পৌরুষের পরিচয়ও পাঁওয়। যায় 
সীতাকে আপন অষ্থরঘ্য দেখিম্বে নানাভাবে প্রন করবার চেষ্টা করে 
এবং বারবার বাের দ্বীনভার পাশে নিজের অতুল এর্থ্ধ্য তুলে ধরেন। 

রাবণের দাস্তিকৃভার উত্তব্ধে সী! গ্লেষের সঙ্গে বললেন, তুই সর্ব 
দেবপুজ্য কুবের দেবের ভ্রাতী বলে পরিচয় দিয়ে কি প্রকান্ধে এইরূপ 
পাপকর্ম করছিস্? 

অবশ্যং বিনশিষ্ন্তি সর্বে রাবণ রাক্ষসাঃ। 
ষেষাং ত্বং কর্কশ! রাজা দর্দ্ধিরজিতেক্তিয়ঃ ॥ ( অঃ) ৪৮২২ 

তুই নিতান্ত দু বুদ্ধি সম্পন্ন, কর্কশ স্বসতাব ও অভিজে্দিয । 
স্ভরাং তুই যাদের বাঁজা, সেই রাক্ষপরা নিন অবগ্য বিনাশ 
প্রাপ্ত হবে। 



৪৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাভাঁরভ 

ইন্দ্রের শচীকে হরণ করে জীবিভ থাকা! যেতে পারে, কিন্তু আমি 
রামের ভার্য্যা, আমাকে হরণ করে জীবিভ থাকভে পারবে না। 

সীতার বাক্য গুনে হস্তে হস্তে আঘাত করে রাঁধণ অভি বৃহৎ 

শরীর ধারণ করলেন! ভিনি পুনরায় সীভাকে বললেন, ভূমি উন্মন্ 
এবং আমার বীর্য ও পরাক্রম উপলব্ধি করছ ন1। 

উদ্বহেয়ং ভূজাভ্যাং তু মেদিনীম্বরে স্থিত 
আপিবেয়ং সমৃদ্রধ মৃত্যুং হ্যাং রণে স্থিভ '| (অঃ) ৪৯৩ 

- আমি আকাশে থেকে হম্তদ্বয় ছারা পৃথিবীকে উত্তোলন 
করতে পারি এবং সমুদ্রও পার করভে পারি। যুদ্ধে বমকেও হত্যা 
করতে পারি। সূর্যকে ভীক্ষ বাণ দ্বাতা বিদ্ধ করভে ও পৃথিবীকে 
বিদীর্ণ কফরভে পারি। আমি ইচ্ছানুরূপ বপ ধারণ করভে পারি । 
তুমি আমাকে মেইভাবে দর্শন কর। 

সীতার উক্ভিতে রাবণের পৌরুষকে আঁঘাভ করায় রাবণ 
আপন বীর্যের বর্ণনা করে নিজের পরাক্রম সীভার কাছে প্রকাশ 
করলেন | ৃ 

জুদ্ধ রাবণ অভঃপর ভার স্বন্দর বপ ভ্যাগ করে যমের তান 
ভয়ঙ্কর মুন্তি ধারণ করলেন। কপট ত্রা্ধণর বেশ ভ্যাগ করে দশ 
বদন ও বিশটি বাহু যুক্ত মুভি ধারণ করলেন। এবং সীভাকে 

- বললেন, হে সুন্দরি, যদি তুমি ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাত পুরুষকে 
পতিরূপে লান্ড করতে চাও, ভবে আমাকে আশ্রয় করো | আমিই 
তোমার উপযুক্ত পতি। (মামাশ্রয় বরারোছে ভবাহং সদৃশ 
পতিঃ।) আমি প্রভিজ্ঞা করছি কখনই ভোমার অপ্রিয় কাজ করব 
না। যেছুর্মভি সামান্য স্রীলোকের কথাক় রাজ্য ও বন্ধুবর্গ পরিভ্যাগ 
করে হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত এই বনে বাস করছে, তুমি রাজ্য ভর, 
অসিদ্ধ মনোরথ ও পরিমিভাঁু সেই রামের প্রতি ভার ফোন্ গুণে 
অনুরভা রয়েছো? মানুষ রামের, প্রভি প্রেম ত্যাগ করে আমার 
অনুরাগিনী হও] এই কথা বলে রাবণ কাম বশে সীতাকে স্পর্শ 
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করে ঘোর পাপে নিমগ্ন হলেন। তিনি বাম হাভে সীতার কেশ ও 
ডান হাডে উরুদ্বয় ধারণ করে রথে তুলে নিলেন! তখন বন 
দেবভারাও রাবণকে দেখে ভয়ে পালিরে গেল। 

সেই সময় রাবণ সীভাকে কর্কশ বাক্যে গভীর স্বরে ভগ্পলা করে 
তাকে ক্রোড় মধ্যে বসিয়ে তার দিব্য রথে বসলেন। বাঁবণের 
দ্বারা অপহৃত] ছুঃখী সীতা বন মধ্যে 'রাম' “বাম বলে বামকে 
ডাকতে লাগলেন! রাবণকে সীভাঁ কখনও কামনা করেননি । 
সেইজস্ ভিনি পলায়ন করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু 
সেই কাম পীড়িত বাবণ- সর্প রাজবধুর গ্যার তাকে গ্রহণ করে উর্দে- 
উঠলেন। আকাশ পথে অপহৃতা সী ইদদ্রান্ত চিত্ত হয়ে উন্মত্ত 
ও পীড়িভ ব্যক্তিব গ্যায় উচ্চৈক্বরে বিলাপ করতে লাগলেন । 

হে মহাবাহো। লক্ষণ, তুমি গুরুজনের মন প্রসন্নকারী। এই 
বাক্ষদ যে আমাকে হরণ করছে--তা কি ভুমি জানতে পারছ না ? 
হে রঘুনন্দন রাম, তুমি ধর্ম রক্ষার জন্য অর্থ, সখ, এমন কি জীবন পর্যন্ত 
ত্যাগ করতে পার, কিন্তু সামি অর্ধম অনুসারে অপহ্তা হচ্ছি, তুমি 
'কি তা দেখতে পাচ্ছ না? তুমি ভো| নীতি বিরুদ্ধ কার্যকারী ব্যক্তিদের 
শাসন কর, ভবে এই পাপবুদ্ধি রাবণকে শাসন করছ না কেন? 

ননু সন্ভোহবিনীতস্ত দৃশ্ঠাতে কর্মণঃ ফলমূ। 
কালোহপ্যঙ্গীভবভ্যত্র শহ্যানামিব পড্তয়ে || 
ত্বং কর্ম কৃতবানেতৎ কালোপহতচেতনঃ| (অরণ্য) ৪৯২৭-২৮ 
-নীতিবিরুদ্ধ কাজের সন্ত ফল লাভ করতে দেখা ষায় না। 

শস্তকে যেমন পরিপকভার জন্য তার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, 
তেমন কর্মফল লাভের ভার সহকারী কারণ কালের অপেক্ষা করভে 
হয়। এই ভন্াই কি এখন তুমি উপেক্ষা করছ$ 

সাধ্বী মীতার এই বিলাপই রাবণের সবংশে ধ্বংসেয় অন্ততম 
কারণ। সীতা পুনরায় বললেন, বাব, কাল তোঁর চৈতন্য হরণ 
করেছে, সেই জন্য তুই এই কর্ম করলি! এর দ্বারা! তোর রামের 

] 
সপ 



৫৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

নিকট হুতে প্রাণান্তকারী ভয়ঙ্কর বিপদ হবে! €জীবিতাস্তকরং 

ঘোরং রামাদ্ ব্যসনমাপ্ন,হি)। হায় আমি রামের ধর্মপত্বী হয়ে 
অপহৃতা হচ্ছি। এখন কৈকেয়্ী ও তীর বন্ধুবর্গের অভিলাষ 
সিদ্ধ হলো। 

যম যদি আমাকে অপহরণ করেন এবং ভা যদি সেই মহাবল 

মহাবাহু রাম জানতে পারেন, ভবে ষমলোকে গিয়েও ভিণি পরাক্রম 

প্রকাশ করে আমাকে উদ্ধার করবেন । 
ক্রন্দনরতা দুঃখী সীতা এইভাবে বিলাপ করতে করতে বৃক্ষোপরি 

উপবিষ্ট জটাষুকে দেখভে পেলেন এবং উচ্চৈঃম্বরে বললেন, হে 
জটারু; রাক্ষদরাজ পাপী রাবণ আমাকে অনাথার মত নির্দয়ভাবে 
হরণ করছে আপনি তা দেখুল। আপনি এই জু নিশাচর রাঁৰণকে 
নিবারণ করতে পারবেন না । কারণ দে ছুর্মতি, বলবাঁন ও অন্ত্রধারী | 
অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করে পে ছুঃসাহুসী ছয়েছে। অতএব আশনি . 
রাম ও লক্মণকে আমার হরণ বার্তা অবশ্ট বলবেন 

সীতা হরণ বপ দুষ্র্ন হতে রাবণকে নিবৃত্ত করতে জটাযু নান! 
উপদেশ দিয়ে সাবধান করলেন | ভিনি রাবণকে আরও বলপেন-_- 

দ ভার: সৌম্য ভর্তব্যো যো নরং নাবসাদয়েৎ। 
তদননমপি ভোক্তব্যং জীধ্যভে যদনাময়ম্ || ( অরণ্য ) ৫০1১৮ 

হে সৌম্য --যে ভার বহন করতে বিশেষ কষ হয় না, সে ভারই 
বহন কর! উচিত এবং যে অন্ন বিনা ক্লেশে জীর্ণ হয়, সেই অন্নই ভক্ষণ 

করা উচিত। 
যতকৃত্বা। ন'ভবেদ্বর্মো ন কীতির্ন যশো ফ্রুবম্। 
শরীরস্য ভবেও খেদঃ কম্তং কর্ম লমাচরে || ( অরণ্য ) ৫৯1১৯ 

--যে কাজ করলে ধর্ম, অক্ষর বশ এবং কীন্ডি স্থায়ী হয় না 

বরং কেবল শরীরের কেশ জন্মে, কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ কর্ম করে? 
হে রাবণ, আমি জন্মগ্রহণ করে পিতৃ পিতামহ্র রাজ্য লাভ করে 

থা নিয়মে ষাট হাজার বছর পালন করেছি। যদিও আমি বৃদ্ধ 
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হয়েছি, তথাপি তুই যুবা, কবচধারী, রথারোহী ও ধনুর্বাণধারী হয়েও 
আমার সামনে বিদেহরাজ দুহিতা! সীতাকে নিয়ে অক্ষত শরীরে যেতে 

' পারবি না। আমি জীবিত থাকতে তুই বামের মহিষী সীতাকে 
নিষ্ষে যেতে পারবি না। জীবন ভ্যাগ করেও মহাতা! দশরথের 

ও রামের প্রিয় কাঁজ সম্পন্ন কর! উচিভ। আমি ষথাশিক্তি যুদ্ধে 
তোকে পরাজিভ করব যেমন বৃন্ত হতে ফল পতিত হয়, তেমনি তুই 
উৎকৃষ্ট রথ হতে পতিত হবি। (বৃস্তাদিব ফলং ত্বাং তু পাভয়েন্ং 
বখোত্মাৎ)। 

অতঃপর জটায়ু ও রাঁবণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়| রাবণ জটায়ুকে 
আহভ করে মুমুযু অবস্থায় ফেলে সীতাকে নিয়ে লঙ্কাভিমুখে 
চললেন । সীতা রাম ও লক্ষণের নাম করে বিলাপ করতে লাগলেন। 

রাধ্ণকে ধ্বংস করার জন্যই সীতা হরণের প্রয্নোজন। তার 
একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রাবণ যখন বলপুর্বক সীভাকে হরণ 
করছিলেন, তখন-_. 

কৃতং কার্ধ্যমিতি শ্রীমান্ ব্যাজহার পিভামহঃ 

প্রা ব্যথিভাশ্চাসন্ সর্বে তে পরমরধয়ঃ || 
দৃষট। সীতাং পরামৃষটাং দণ্ডকারণ্যবাদিনঃ | 
রাবণস্ত বিনাশঞ্চ প্রাপ্ত বুদ্ধ! যদৃচ্ছয়া ॥ (অরণ্য ) ৫২১১-১২ 

স্প্রীমান পিতামহ ত্রহ্মা দিব্য নয়নে সীতাকে ধধিস্তা হতে 
দেখে কাঁধ্য সিদ্ধি হলো বলে বললেন। দগুকারণ্যবাসী সমস্ত 

মহুধিগণ সীত1 ধ্ধিতা হচ্ছেন দেখে আনন্দিত ৬ ব্যথিত হয়ে রাবণের 

ধ্বংস উপস্থিত--তা জানতে পেরে হট হলেন । 
ব্রহ্মার আশীর্বাদেই দুর্জন রাবণ এতটা দুর্ধধ হয়েছিল। সেই 

বাবণের স্বত্যুর জন্য সীতা হরণ ঘটিয়ে এবং রাঁবণের হস্তে সীতাকে 
নিগৃহীত করিয়ে উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয়েছে বলে ত্রন্মার আত্মপ্রদাদ 
লাভ কর! কি সঙ্গত হয়েছে? দেবাদিদেব ত্রচ্মার একটি নারীকে 
খধিত1 হতে দেখে এইরূপ সন্তোষ প্রকাশের মধ্যে তার দেবোপম 
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উদারতা প্রকাশ পারনি বরং স্বার্থপরভাই প্রকাশ পেয়েছে! এ 
ন্ষেত্রে দেব ও মানবে প্রভেদ কোথা ? 

দীতা বিলাপ করভে কবতে ও সারাপথ রাবণকে অভিসম্পাত 
দিয়ে পালাবার জন্য বু চেষ্টা করতে লাগলেন। ভিনি রাবণকে 
বলেছিলেন_- 

মৃতাকালে বথা মতে বিপরীভানি সেবভে | 
মুমুযু'ণাং তু সর্বেষাংয্ড পথ্যং তন্ন রোচতে || ( অরণ্য ) ৫৩,১৭ 

মৃত্য কাল এলে মানুষ যেমন বিপরীত কাদ্দ করে থাকে 
ভেমন তৃই বিপরীত কার্ষে প্রবৃত্ত হয়েছিস্। মুমুর্ু ব্যক্তিদের হিভকর 
পথ্যে রুচি হয় না। 

আমি ভোর কণ্ঠ কালসাপে আবদ্ধ দেখছি। ওরে নিশাচর, 
তুই ভরস্থানে ভয় করছিস না। রাম অবস্থি তোকে ভীক্ষ বাণ 
দিয়ে বধ করবেন। যেহেতু তুই তাঁর প্রেয়সীকে হরণ করছিস। 

রাবণ যখন সীভাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তর্খন সীতা 
উপায়ন্তর না দেখে পর্বতোপরি উপধিষ্ট প্রধান পাঁচটি বানরকে 
দেখলেন । ভারা যাতে রামের কাছে তান্ধ অপহরণের সংবাদ জানায়- 

সেই জন্য সীভা তাদের নিকট তীর উত্তরীত্র কৌশের বনজ ও মনোহর 
'নলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করলেন। রাবণ বধন লঙ্কাপুরী অভিমুখে 
এগোচ্ছিলেন, সীতার ছুঃখে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের চারণগণ সকলেই 
দুখ ও সমবেদনা! প্রকাশ করছিল। দিদ্গণ বললেন»-দশানন 

রাবণের স্ৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে। - 
কামান্ধ রাখ তীর ক্রোড়স্থিত সীতার অঙ্গ সৌষ্ঠবে অধিকতর 

কামান্ধ হয়ে সীতাব কার্য কলাখের দিকে কিছুমাত্র ভ্রক্ষেপ না 
করে বন নদী পর্বত ইত্যাদি অতিক্রম করে লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ 
করলেন। সীতাকে জঙ্কাপুরীতে রেখে রাবণ ভরঙ্কবী ( অঘোরদর্শন! ) 

'পিশাচীদের আদেশ দিলেন যেন কোন পুরুষ কি নারী কাউকে রাবণের 

'বিন। অনুমতিতে সীতার .সঙ্গে দেখা করতে ন1 দেওয়া হয়। সীতা 
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যখন যা চাইবে তা ততক্ষণ, সীভাকে দিয়ে তীর ইচ্ছ। পুরণ করতে, 
কেউ যেন তার সঙ্গে কটু ভাষণ নাকরে ইত্যাদি উপদেশ দিয়ে রাবণ 
তার পরবর্তী কর্তব্য কি চিন্তা করার সময়কে আটজন উগ্র বাক্ষদকে 

দেখতে পেলেন! ভাঁদের বললেন, ভোমরা জনন্থানে, খর ও দূষণ 
যেধানে বাঁস করত সেখানে গিয়ে বসবাস কর। রাম ভাদের সসৈন্তে 
নিহত করেছে। এই মহাশত্র রামকে নিহভ করতে না পারলে 
আমি নিদ্রা যেতে পারবো ল|| তোমরা জনস্থানে বাস করে বাঁম 
কখন কি করে নদে সংবাদ আমাকে জানাবে । ভোমরা সেখানে 

সাবধানে থাকবে এবং বামকে বধ করতে চেষউ। করবে। যুদ্ধের 
সময় আমি ভোমাদের বীর্ধ দেখেছি, সেইজন্যই তোমাদের সেই 
জনস্থানে পাঠাচ্ছি। ভাঁরপর সেই আটজন রাক্ষদ রাবণকে 
'ভিবাদন করে অনৃশ্ব হয়ে জনম্থানে গেল। ন্বাবণ সীভাকে পেয়ে 
অত্যন্ত খুশী হলেন এবং সীতাকে হরণ করে রামের সঙ্গে শত্রুতা 
করছে পারবেন ভেবে আনন্দ লাভ করলেন । 

রাবণ রাজপুরীতে প্রভ্যাগমন করে দেখলেন শোকাভিভূভা 
সীতা কাদছেন। সীতাকে প্রনুদ্ধ করবার জন্য রাবণ তীব রম্য ও 
হিরন্ময় রাজপ্রাসাদ যা দেবতাদের অন্তপুরের গ্যায়, সেই প্রাসাদ 
দেখিয়ে সীতাঁকে বললেন, এই নগরে বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ 
কোটি ভয়ঙ্কর কর্মরভা রাক্ষম আছে। আমি তাদের গ্রভু। একা 
'মামারই এক সহ ভৃত্য আছে। এখন আমার এই সম্পুর্ণ রাজ্য 
ও জীবন তোমারই অধীন। ভুমি আমার প্রাণাপেক্ষ! প্রিয়। 
আমার বনু ভার্। আছে। তুমি আমার ভার্ষ! হয়ে ভাঁদের প্রথান 
হও, আমি তোমার প্রতি কাষাসজ্ত হয়েছি। শত যোজন বিস্তৃহা 
এই লঙ্কা নগরীর চারদিক সমৃদ্রে বেগ্টিত। ইন্দ্রের সঙ্গে দেব এবং 
দানব কেউই এই রাজ্যে উৎ্গীড়ন করতে পারে না। 

শ দেবেষুন বন্ষেযু ন গন্ধর্বেষু ন ষু। 

অহং পশ্যামি লোকেমু ঘে! মে বীর্যযদধো ভবেত | (অঃ) ৫৫1২৭ 
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আমি দেব, খষি, গন্ধর্ব ও ষক্ষ প্রভৃতি ব্রিলোকবাসী প্রাণীদের 

মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকেই দেখি নণ যে বীর্ষে আমার সমান 
হতে পারে। 

মীতা, তুমি সেই দূর্বল, রাজ্য, পাদচারী, ভপশ্চারী ও 
ভিখারী মানুষ রামকে নিয়ে কি করবে? রামের দর্শন আশা তুমি 
ত্যাগ কর। 

ন শক্যো বায়ুরাকাশে পাশৈর্ব,ং মহাঁজবঃ । 
দীপ্যমানস্য বাপাগ্নেগ্র হীতুং বিমলাঃ শিখা ॥ (অরণ্য ) ৫৫1২৪ 

--যেমন কেউ আকাশে বারুকে পাশ দ্বারা আবদ্ধ করতে পারে 
না বা প্রদীপ্ত আগুনের নির্মল শিখা হাতে নিভে পারেনা) তেমনি 

কেউ মনোহর রথের দ্বারাও এখানে প্রবেশ করতে পারবে না। 
তুমি আমার দ্বারা রক্ষিতা হলে ভ্রিলে'কে এমন কেউ নেই যে 

পরাক্রম দেখিয়ে তোমাকে এখান হতে নিয়ে যেতে পারবে । তুমি 
লঙ্কারাজ্য দ্দামার সঙ্গে পালন কর! অভিষেক জলে দেহ ধৌত 
করে সন্তুষটচিত্তে আমার সঙ্গে রমণ কর। তাহলে আমি তোমার 
দাস হব। সঙ্গে সঙ্গে দেবতাগণ এমন কি ম্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণ 
সহ সম্পূর্ণ জগগৎই ভোমার দাস হবে| পুর্বে তোমার যে কুকর্ম 

ছিল, গা বনবাস দ্বার! ক্ষয় হয়েছে, এখন তোমার যে স্থৃকর্ম আছে, 

ভার ফল লাভ কর। এখানে উত্তম উত্তম বু অলঙ্কার ও দিব্য 

গন্বযুক্ত শ্রেষ্ট দ্রব্য আছে, তুমি আমার সঙ্গে তা ভোগ কর। আমার 
বৈষাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে বিমান, আমি ভাঁকে 
পরাজিত করে তা লাভ করেছি। তুমি ভাভে আরোহণ করে ধত্র ভত্র 

আমার সঙ্গে বিহার কর| রাবণ আরও বললেন, তুমি ধর্মলোপের 

আশঙ্কায় লঙ্জিত হয়ে! না! তোমার সঙ্গে আমার যে বিগ্রে হবে 
তা খধিদের সম্মত বিবাহ। আমি তোমার চরণে প্রণাম করছি। 

ন চাঁপি রাবণঃ কাক্ষিনুর্ধ স্্ীং প্রণমেত ই| 
এবমুক্তা দশগ্রীবঝে! মৈথিলীং জনকাতুজাম ॥ (অঃ) ৫৫1৩৭ 



রাবণ ও হুর্যোধন ৫৫ 

»সরাবণ কোন হ্্ীকে প্রণাম করে না| দশানন বাঁধণ মিথিলা 
রাজ জনক ছুহিতাকে এইরূপ বললেন! 

কামের গ্রভাবে দাস্তিক রাবণ দীন হভে দীন হতে পারেন--এই 
উদ্ভি তারই দৃ্টান্ত। 

্রতবাত্তরে সীভা রাবণ ও তর মধ্যে এক গাছি তৃণ রেখে নির্ভয়ে 
তাকে উত্তর দিলেন--রাজা দশরথ ধর্মের অচল সেতু সদৃশ ছিলেন । 
যিনি সত্য প্রতিজ্ঞ ও ধর্মাত্থা বলে ব্রিলোকে খ্যান্, স্পুকষ রাম 
দেই মহাত্বার ভ্রাতা, লক্ষণের সঙ্গে তোকে বিনাশ করবেন | যদি ' 
তীর সামনে আমার উপর বলপুর্বক অত্যাচার করতিস্, ভৰে যেগন 
জনস্থানিবাঁপী খর নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করেছে, ভেমনি তুইও যুদ্ধে 
শায়িত হতিস্! তুই দেব এবং দানবদের অবধ্য হলেও তার 
সঙ্গে শত্রুতা করে জীবিত থাকতে পারবি না| রাষ তোকে হত্যা 
করবে। অতএব যুপে বদ্ধ পশুর ম্যায় ভোর জীবন দুর্লভ হয়েছে। 
(গাশোযুপগতন্তেব জীবিতং ভব ছূর্লভম্1) তোর আমু নিশেষ 
প্রায়। তুই শক্তিহীন, রাজ্য লগগনী ভ্র্ট দুর্লেন্দ্রিয় হয়েছিস্। 
ভোর অপরাধেই লঙ্কাপুরী বিধবা হবে। ওরে রাক্ষস, আমার এই 
চৈতন্য দেহকে তুই বন্ধন বা বিনাশ কর। আমি পৃথিবীতে নিজের 
কলঙ্ক বিস্তার করতে পারবে! না এইভাবে সীতা ডাকে অভিসম্পাত 
করনে রাবণ জুদ্ধ হয়ে বললেন,. 

শৃণু, মৈথিলি মদ্াক্যং মাঁসান্ ছাদশ ভামিনি ॥ 
কালেনানেন নাভ্যেযি যদি মাং চারুহাসিনি। 
ততস্তাং প্রাতরাশার্থং সৃদাচ্্তম্তস্তি লেশশ:ঃ ॥ (অঃ) ৫৬।২৪-২৫ 

হে চারুহাগিনি মিথিলারাজ নন্দিনী, তুমি আমার কথা 
শোন। হে ভামিনি, তুমি যদি সং বগসর কালের মধ্যে আমার 
অনুগত না হও, ৬বে পাচকগণ আমার প্রাতরাশের জন্য তোমাকে 
টুকরো টুকরো কৰে কাটবে | 

অতঃগন্ধ রাবণ ঝবাক্ষমীদের বললেন, তোরা শী্ব এর দর্প চূর্ণ 
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কর। রাঙ্গপীরা তাঁর বাক্যানুদারে সীতাকে পরিবেউন করল! 
কয়েক পা অগ্রসর হয়ে ভরঙ্করী রাঁক্ষপীদের বললেন, ভোর সকলে 

এই মিথিলারাজ দুহিভা সীভাকে অশেকিবনে নিয়ে গিয়ে তাকে 
পরিবেষন করে ভাকে গুগ্তভাবে রক্ষা কর। ভারপর কখনও সাত্তনা 
দিয়ে কখলও ব1 ভণ্দনা করে বন হস্তিনীর ন্যায় তাকে আমার 
বশীভৃষ্ঠ কর | 

রাক্ষমীরা শোকার্ত সীভাকে অশোকবনে নিয়ে গেল। ব্যাত্রীদের 
মধ্যে হরিণী যেমন বশীভূভ হয়, ভেমনি সীতাও রাক্ষসীদের বশীভূত! 
হলেন। (রাক্ষদী বশসাপন। ব্যান্রাথাং হবিণী যথা)।| সীতা! 

রাক্ষপীদের সঙ্গে খুনী হতে পারলেন না। তিনি প্রিয় স্বামী ও 

দেওরকে স্মরণ করে ভয়ে ও শোকে পীড়িত হয়ে সংজ্ঞ! হারালেন ! 
বেদব্যাসের মহাভারতে আছে রাবণকে দিয়ে সীষ্ভাহরণ সম্পন্ন 

করে লঙ্কার প্রবেশ করিয়ে ইন্দ্রকে সন্ত করে পিভামহ ্রক্ম| তাকে 
বললেন--ভ্রিলোকের হিডের জন্য এবং রাক্ষগদের বিনাঁণের জন্ত 
ছুরাত্বা রাবণ সীভাকে নিয়ে লঙ্কার প্রবেশ করেছে। কিগ্ত প্তিব্রা 
সীতা সদ! স্থখে পালিতা, বরাক্ষদীদের দ্বার পরিবৃভ হয়ে সর্বদ1 কেবল 
বাক্ষমীদের দেখছেন | কিন্ত স্বামী দর্শল করবার ইচ্ছা তার অন্তরে 
সর্বদ| জাগ্রন্ত। রাম কিভাবে তীর সংবাদ পাবেন এবং তীকে উদ্ধার 
করবেন এই চিন্ত'র বিষে তিনি কোন কিছু আহার করছেন না, সেই 
জন্য সন্দেহ হচ্ছে এবপ অবস্থার তিনি নিশ্চই প্রাণভ্যাগ করবেন | 

হ ভূয় সংশয়ো জাভঃ সীতায়াঃ প্রাণদংক্ষয়ে। (অঃ) (প্র) ৬ 
--দীভার প্রাণক্ষ্র হলে আমাদের উদ্দেশ্ট সফল হবে কিনা মে 

বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। 
স ত্বং শীঘমিতো গত্বা সীভাং পশ্ঠ গুভাননাম্। 
পরবিশ্য নগরীং লঙকাং প্রধচ্ছ হবিরুত্তথম্॥ (অঃ) (প্র) ৭ 

-_তুমি শীপ্র লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে সথুমুখী সীভাকে অবলোকন 
কর এবং তাকে এই উত্তম হবি প্রদ্যান কর! 
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্ন্মার নির্দেশে ইন্দ্র নিদ্রাদেবীর সঙ্গে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ 
করলেন। নিদ্রাদেবী দেবকার্ধ্য পিদ্ধির জগ্ত রাক্ষদদের নিদ্রায় 

“আচ্ছন্ন কর্েন। ইন্দ্র সীতাকে বললেন--আঘি আপনার উদ্ধার 
কাজ সিদ্ধির জন্য বামকে সহায়স্তা করবো। আপনি শোক করবেন 

না| রাম আমার কপার সৈন্যদ্দের সঙ্গে সমুদ্র পার হবেন। আমি 
মায়ার দ্বারা রাক্ষপীদের নিদ্রাচ্ছন্ন করেছি আপনি আমার হাত 
হতে এই হবিষ্যানন গ্রহণ করে ভোদ্বন করলে সহত্র বসরেও আপনি 
খিদে ও পিপাসায় পীড়িত হবেন না| সহজ বদর আপনার কোন 

্ষুধা তৃষ্ণা থাকবে না| 
ইন্দ্রের কথ! শুনে সীত| বললেন, আপনি ষে শচীপতি ইন্দ্র ভা 

'আমি কি করে বুঝবো? যদি আপনি সভ্যি ইন্দ্র হুল, তবে 
দেবতাদের যে দব লক্ষণ আছে গা আমাকে দেখান | সীভার এই 
কণা গুনে শচীপতি 

পৃথিবীং ন স্পৃশেখ পল্যযামনিমেষেক্ষণানি চ। 
অরজোহস্বরধারী চ নম্মানকুম্তুমস্তথা ॥ (অঃ) (প্র) ১৮১৯ 

তার চরণদ্বয় পৃথিবী স্পর্শ করে না। তিনি শুন্যে াড়িয়ে 
চগ্ষুর অনিমেষ পলক ফেললেন না। তার পরিহিত বস্ত্র ধুলোর 
স্বারা স্পৃষ্ট নয়, তার কণ্ঠের ফুলের মালার ফুল সর্বদ1 অগ্পান ইভ্যার্ি। 

দেবভাদের লক্ষণ দেখালে তীকে ইন্দ্র বলে জেনে সীতা অত্যান্ত 
শ্রীত হলেন) তিনি ক.দতে কীদতে বললেন আজ আমার সৌভাগ্য 
যে ভ্রাত। লক্মমণের সঙ্গে রামের নাম আমি শুনেছি | আমার নিকট 
যেমন আমার শ্বশুর দশরথ, পিভাঁ জনক, তেখনি আপনাকেও 
দেখছি। আপনি যে হবিষ্যান্ম এনেছেন আমি আপনার আজ্ঞাক়্ 
তা গ্রহণ করব। তিনি ইন্দ্রের হাত হুতে সেই পার্স গ্রহণ করে 
স্বামী রাম ও দেওর লক্ষমণকে নিবেদন করে বললেন, যদি ভ্রাভা 
জন্ষণের সঙ্গে আমার শক্তিশালী স্বামী জীবিত থাকেন, ভাহলে 
ভক্তিভবে,আমি যে পার়স নিবেদন করলাম, ভ1 তারা গ্রহণ করুন 
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এইরূপ বলে স্বয়ং সেই পাক্কস খেলেন। অতঃপর ইন্দ্র দিন্রাদেবীর 
সঙ্গে দেবলোকে প্রস্থান করলেন। | 

সুন্দরকাণ্ডে দেখা যায় রাবণ সীভাকে নানাভাবে প্রলু্ধ করে 
তার অনুগভ করবার চে! করে বললেন-_ 

এবং চৈবমকাষাং ত্বাং ন চ ক্প্রক্ষ্যামি মৈথিলি। 
কামং কামঃ শরীরে মে যথাকামং প্রবর্ততাম ॥ (সুন্দর ) ২০৬ 

--হে মৈথিলি, তোমার জন্য কামে আমি উত্তেঞ্জিত হলেও, 
কামরহিত1 তোমাকে আমি কখনও স্পর্ন করব না| 

ছুরাতআ] রাৰণের উপরোক্তি হতে মহানুভবতা প্রকাশ পাক্গনি। 
কামান্ধ রাবণের মধ্যে এইবপ নীভিবোধ তার চবিভ্র গুণ নয়! 
ত্্মাও ভ্রতুপ্পুত্র নলকুবেরের অভিশাপ তার মনে সতত অতন্দ্র থেকে- 
তাকে এবপ দু্ধার্য থেকে নিবুত করেছে। 

এইভাবে সীতাকে মুল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কারাদির প্রলোভনে, 
নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টায় রাবণের মধ্যে সাধারণ কামুক 
চরিত্রের পরিচর পাওয়। যার। 

বামের প্রতি সীতার মন বিবপ করবার জন্য সীভাকে রাবণ 

বার বার বললেন, আমার প্রতি বিশ্বাস রাখো। আমার সব ধন- 
ফম্পদ ভেোমার | আমার এত ধন সম্পদ দেখেও 

কিং করিষ্যসি রামেণ স্ভগে চীরবাসিনা ॥ 

নিক্ষিগ্তবিজয়ো রামো গতণ্রীর্নগোচরঃ | 
ব্রতী স্থগ্ডিলশার়ণ চ শৃন্কে জীবতি বা ন বা ॥ ন্ন্দর) ২১।২৫-২৬ 

_ম্থভগে তুমি সেই চীরব্স্গধারী রামকে নিয়ে কি করবে £ 
বিজয়শুন্ত, হুতত্র। বনবানী, ভ্রভাচরণকারী ও ভূভলশায়ী রাম জীবিত 

কি মৃভ সন্দেহের বস্তু। 
রাম আর তোমাকে দেখতে পাবে না। ইন্দ্র করতলগত হিরণ্য 

কশিপুর কীত্তি (ভার্ন) স্তায় আমার কবল্ হতে রাম তোমাকে 

উদ্ধার করে নিতে পারবে না। গরুড় যেমন সর্পকুল হরণ করে, 
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ভেমনি তুমিও আমার মন হরখ করেছো! । তোমাকে জীর্ণ পষ্টবন্ত 
পরিধানা ও নিগাভরণা দেখে আমার অন্তঃপুরবাসিনী শ্রীলোকদের 
উপভোগ করতে পারছি না। তুমি ভাঁদের উপর আঁধিশত্য কর। 
কুবেরের ষে সব ধন ও বত ছিল, তাঁর সমস্তই আমার আরত্বে আছে! 
সেইসব ধনবত্ব ও ত্রিভূবনের সঙ্গে ভূমি আমার সঙ্গে ভোগ কর। 

ন রামস্তপস| দেবি ন বলেন চ বিক্রমৈ2। 
ন ধনেন মরা তুল্যস্তেজসা ষশসাঁপি বা (হুন্দর ) ২০৩৪ 

বাম ভপস্তাঁয়। বলে, বিক্রমে, সম্পদে, বীর্যে বা খ্যাঁভিভে- 

কিছুতেই আমার সমকক্ষ নয়। 
তুমি পান কর, বিহার কর, ষথেচ্ছ আনন্দ উপভোগ কর, পর্যাপ্ত 

বিত্ত ও পৃথিবী ইচ্ছানুমারে দান কর। তুমি আমার সঙ্গে যথেচ্ছ 
আনন্দ উপভোগ কর। তোমার বন্ধুবর্গও আমার নিকট এসে 
তাদের বাস] পুর্ণ করুক | 

ষীতা রাবণকে দুঃখিত চিত্তে বললেল__ 
নিব্তয় মান মত্ত শ্বজনে শ্রীয়তাঁং মন; || 
ন মাং প্রার্থবিতুংযুকতত্বং সিদ্ধিমিব পাপকৃণ | (সুন্দর) ২১৩৪ 

--আমা হতে তোমার মনকে ফিরিয়ে নাও, ভোমার স্বজনের 

( ভার্ধ্যার ) দ্বারা ভোমার চিত্তকে শ্রীন্ত কর। পাঁপী যেমন সিদ্ধিলাভ 
করতে পারে না, তেমনি ভোমার প্রার্থনা আমার নিকট যুক্তিযুক্ত- 
হতে পারে না। 

সীতা উপমা দিয়ে আরও বললেন--. 

শক্যা লোভরিতুং নাহমৈশ্বর্যেণ ধনেন বা। 
অন্ন্যা বাঘবেণাহং ভাঁক্ষরেণ ঘথ। গ্রভা ॥ (স্থন্দর ) ২১1১৫ 

স্-সূর্্য ও সৃর্ধ্যের প্রভা যেমন পৃথক ভাবে থাকে পারে না। 
অতএব এশ্বর্য্ে বা ধনের প্রলোভনে তুই আমাকে লুদ্ধ করতে 
পারবিন]। 

সীতা রামের মহিমা বর্ণনা করে তীর সঙ্গে মিভ্রতার স্থফল ও 
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শক্রতার কুফল দেধিয়ে রামের নিকট আত্মসমর্পণ করে মিত্রতা 
বন্ধনের উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমি সংষ্ভ চিভে জামাকে ভার 
নিকট প্রত্যর্পণ করে শরণাগত বসল রাঁমকে প্রদন্ন কর। এতে 
ভোমার মঙ্গল হবে, নতুবা তোমার সমুহ বিপদ আসন্ন । 

বর্জয়েদ বস্মুও শ্্ং বর্জয়েদন্তকশ্চিরমূ। 
ত্বদ্বিং ন তু সংকুদ্ধো লোকলাথঃ স রাঘবঃ | [্ুন্দর) ২১/২৩ 

নিক্ষিপ্ত বর্তুও তোমাকে বর্জন করডে পারে, কিন্তু লোকনাথ 
ভুদ্ধ রাঘব তোমার স্যার ছুর্জনকে বর্জন করবেন না, অবশ্যই বধ 
করবেন। 

বিষুঃ যেমন ভিন পাঁদক্ষেপে ত্রিবিক্র প্রকাশ করে অস্থুরগণের 

নিকট হতে প্রন্তোভিতা শ্ীকে আহরণ করেছিলেন, ডেমনি আমার 
স্বামী তোমার নিকট হতে সত্বর আমাকে উদ্ধার করবেন। 

দীভাঁর উপদেশ ও হুশিয়ারি রাবণকে কেবল ভুদ্ধ করলো। 
উত্তরে ভিনি বললেন, সচরাচর দেখ! যায় ঘে পুরুষ শ্রীকে ষখোচিভ 
সাত্ব্না বাক্য বলে, তেমন পুরুষকে স্ত্রী অধিকতর সমাদর ও শ্রদ্ধা 
করে। কিন্তু আমি তোমাকে যতই শ্রিয়বাক্য বলছি, তুমি ভতই 
আমাকে পয়ুদন্ত করছ। বিপথগামী অশ্বকে সুসারঘি যেমন সংযত 
করে, ভোমার প্রতি আমার কামভাব তেমনি আমার ক্রোধকে 
সংযত করছে। 

বার প্রতি কাণভাব জন্মে সেই ব্যক্তি ক্রোধের পাত্র হলেও তাঁর 
প্রতি ক্রোধ প্রকাশে সাধারণতঃ বিলম্ব ঘটে | তুমি বর্ধাহা, 
অবমাননার যোগ্য, মিথ্যে ভাপস ব্রত রত] ভবুও তোমাকে বধ 
করতে পারছি না। 

দ্বৌ মাসৌ রঙ্গিতব্যৌ মে যোহবধিস্তে ময়া কৃঃ| 
ততঃ শরনমারোহ মম ত্বং বরবর্দিনি | (ছুন্দর ) ২২৮ 

-তোমার জন্য আমি ছুই মাস প্রতীক্ষা করব | ভারপর তুমি 
এআমার শষ্যায় আরোহণ করবে। 
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নতুবা আমার গাঁচকরা আমার গ্রাতরাঁশে্র জন্য তোমাকে 

টুকরো টুকরো করে কাটবে। 
রাবণ বহু বছর তপস্যা করে দেবতাদের অনেক আশীর্বাদ লাভ 

করেছিলেন। দেঘতাদের বর ও আশীর্বাদে তার রাক্ষস স্বভাবের 

কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটাতে পারেনি। তিনি রাক্ষসই থেকে গেলেন। 

নতুবা জনার্দন পততী লক্ষমীর কাছে এঁবপ গরিত প্রস্তাব করতে 

পারছেন না। 
সীভা রাবণকে দৃঢ় চিন্তে বললেন, বোধহয় ভোমার হিতাকাজ্জী 

কেউ নেই যে তোমাকে এই অন্যায় কর্ম হতে নিবৃত্ত করতে পারে। 

শটী পতি শচীর ন্যায় আমি ধর্মাত্মা রামের পত্বী। এই ভ্রিভুবনে 
তভোমাব স্যার অধম ব্যক্তি ব্যস্ীত অন্য কেউ মনে মনেও আমাকে 

প্রার্থনা করতে পারে না| 
তুমি আমাকে যে সব পাপ কথ! শোনাচ্ছ, তা হতে কিন্তাবে 

তোমার মুক্তি হবে? 
যথা দৃপ্তণ্চ মাতন্পঃ শশম্চ সহিতৌ৷ বনে। 
তথ! দ্বিরদবদ্ রামত্্ং নীচ শশবৎ স্মুতঃ॥ (সুন্দর ) ২২1১৬ 

-বলবান হস্তী ও নীচ শশক বনে যুদ্ধার্থে মিলিত হলে যেমন 

ঘটে তেমনি হন্তী রামের সঙ্গে তুমি শশক্ষের লংগ্রামে সেইরূপ 
অবস্থ। হবে | 

এইভাবে সীতা রাবণকে ডিরদ্কার করে আরও বললেন তোমাকে 
ভন্মীভূত করার মত তেজ আমার আছে, কিন্তু রামের আদেশ না 
থাকায় ষথ! রীতি পাতিব্রভ্য পালন করছি। (অর্থাৎ অভিশাপ 

দিলে ভপাক্য় ও ব্রত ভঙ্গ হয়) তোমাকে কোপ দগ্ধ করছি লা। 
পীতার বঢ় বাক্য গুনে রাবণ ক্রোধান্িনত হয়ে সীতার প্রতি ভর 

দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন তোমার ব্রত পালন প্রয়োজন হীন 

ও নীতিহীন, অতএব সূর্ধ যেমন নিজের প্রভায় প্রভাত কালের 
অন্ধকার দূর করে, আমিও সেইরূপ বলপুর্বক ভোমাকে বিনাশ করব | 
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(নাখয়াম্যহ্মগ্ ত্বাং সূর্ধাঃ সন্ধ্যামিবৌজস।)। অতঃপর রাক্ষসীদের 
নির্দেশ দিলেন যেমন করে হোক সীতাকে যেন রাবণের বশীভূত 
করা হয়। এবং নিজে মৈথিলীকে ভ্ুগনা করে স্বীন্ন ভবনে 
প্রবেশ করলেন | 

রাবণের দ্বার! নিষুক্ত রাক্ষপীদের ভঙ্সনা ও গণ্জনা সহ করতে 

না পেরে অনেক কান্নাকাটি করে সীতা বেণীর দ্বারা বৃক্ষের ডালে 
উদ্বন্ধনের চে! করবার সময় তার প্রাক বিবাহকালীন শুভ লক্ষণ 
সমুহের, আবির্ভাব দেখে নিবৃত্ত হলেন | 

অন্যদিকে হনুমান সীতা অন্বেষণে এসে অশোক বনে সীতার 

সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে যাবার সমন লঙ্কাতে লঙ্কাকাণ্ড করে 

বসলেন। বাঁবণের অনেক বিশ্বস্ত বলশালী রাক্ষস হনুমানকে আয়ত্ব 

আনতে পারল না। 
হনুমান রাক্ষলদের হত্যা করে চঠৈত্য প্রাসাদের স্তম্ভ উৎপাটন 

করে প্রাসাদ দগ্ধ করে অস্তরীক্ষে গমন করে বললেন অচিরেই এই 
নগরী ও তোমরা! বিধ্বস্ত হবে| হনুমানকে নিগৃহীভ করবার জন্য 

্রহস্ত পুত্র জন্থুমালীকে পাঠান হয়েছিল, তাকে হনুমান যুদ্ধে নিহ্ড 

করেন। এইরূপে রাবণের দ্বারা প্রেরিত বু সৈন্য হনুমানের দ্বারা 
“নিহত হয়| এমন কি রাবণ পুত্র অক্ষ নামে রাক্ষদও নিহত হয় | 

অবশেষে রাঁবণের পরামর্শে ইন্দ্রজিৎ হুনুমানকে বন্দী করলেও 

হনুমান বন্ধন মুক্ত হতে পারডেন, তথাপি রাবণের সান্লিখ্যের জন্যই 
স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। রাবণের মধ্যে মহাপুরুষের চি সম্পদ ও 

এয দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বন্দী হনুমান মনে মনে বললেন 

যগ্যধর্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ | 

স্যাদয়্ং হবরলোকস্ত সশক্রষ্তাপি রক্ষিত] || (সুন্দর ) ৪৯১৮ 

স্যদ্দি অধর্ম উহার মধ্যে এভ প্রবল ন] হত, ভবে রাঁক্ষসেম্বর 

(রাবণ) ইন্দ্রের সঙ্গে দেবলোকের, রক্ষক হতে পারতেন । 

অর্থাৎ রাম্ভক্ত হনুমানও সিদ্ধ জীব। তিনি রাবণের ছুর্লক্ষণ 
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ও সুলক্গণ এক নজরে পড়ে নিলেন । রাবিণের মধ্যে ছুর্লক্ষণগুলি 

এত বলবান যে এ ছুর্লক্ষণের প্রব্লভার জন্য ভিনি স্থুরলোকের 

বঅধীশ্বর হতে বঞ্চিত হয়েছেন। 

তার নৃশংস ভর ও গহিত কার্য কলাঁপে দেব দানবের সঙ্গে সমস্ত 

লোক বিভ্রত। জ্ুদ্ধ হলে রাঁবণ এই বিশ্ব সংসার এক মহা সমুত্রে 

পরিণত করতে পারেন। অপরিমেয় তেজ সম্পন্ন রাক্ষসন্ধীজের 

প্রভাব নিরীক্ষণ কৰে হনুমান এইভাবে নান! চিন্তায় মগ্ন হলেন | 
রাঁবণ সম্বন্ধে হনুমানের এই প্রকার সমীক্ষা রাবণকে রাক্ষদ দানব 

হলেও বহু উচ্চন্তরে স্থাপন করে । 

অন্তঃপর হনুমান আত্মপরিচয় দিয়ে লক্কায তার আগমনের কারণ 
প্রকাশ করে রাম মহিম। বর্ণনা করে সীতাকে তার নিকট প্রত্যর্পণ 

করে হ্রিজের জীবন লাভ ও রাজ্য এইবরধ্য রক্ষা করতে রাবণকে 
উপদেশ দেন। 

হনুমানের কথায় ভ্ুদ্ধ হয়ে রাবণ তার বধের আদেশ দেন। 

'বিভ্তীষণ প্রত্ুত্তরে দূভ অবধ্য জানালেন। তখন রাবথ হনুমানের 
লেজ (লানগুপ ) গৈলসিক্ত বস্ত্র খণ্ডে মুড়ে অগ্নি সংষোগ করে বাগ 
সহকারে লঙ্কা প্রদক্ষিণ করাতে রাক্ষলদের আদেশ দেন । 

বাক্ষমীদের নিকট এই কথ! শুনে জানক্ী অগ্নির নিকট শপথ 

'করে প্রার্থনা করতে থাকলে পুচ্ছাগ্সির দ্বারা হনুমান লঙ্কাপুরী দগ্ধ 
করেন, এবং বাক্ষসের। বিলাপ করভে থাকেন। আগুন হনুমানের 

'লাঙ্কুল পুচ্ছের কোন ক্ষতি করলন1। 
হনুমানের লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ সীতার সঙ্গে দেখা, রাক্ষদদের বধ 

ও লঙ্কাপুরী দগ্ধ-_-এসব ঘটন! পরম্পরান্ন প্রবল বাত্যা বিক্ষুব্ধ মহা- 
সমুদ্রের মত রাবণ ব্যাকুল হয়ে মন্ত্রীদের ও সিত্রবর্গের পরামর্শ চেয়ে 
বললেন, হনুমান এক! এসে ছূর্জয় লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে প্রাসাদ 

খ্বংস করে প্রধান প্রধান রাক্গসদের হত্যা করে সমগ্র লঙ্কাপুরী 

“বিপর্যস্ত করে গেছে। তোমরা আমাকে রাম সম্বন্ধে স্থপরামর্শ দাও । 
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ভিনি বললেন, কর্মোমের পদ্ধতির বিভিমভার দরুণ মানুষকে শ্রেণী 

বিভাগ করা হয়েছে। যে পুরুষ মিত্র ও হিতাকাজ্ষীদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে দৈবের আনুকুল্যে যত্রের সঙ্ে কাজ আরম্ত করে-_ 
তাকেই পণ্ডিতর! উত্তম পুরুষ বলে! যে পুরুষ স্বয়ং ধর্ম ও অর্থের 
বিচার ও বিবেচনা করে কাজ করে ভাঁকে মধ্যম বলে। যে ব্যক্তি 

নিজ গুণ ও দোষের বিচার ও দৈবের উপর নির্ভর না করে নিজেই 
কার্ধ সম্পন্ন করতে বদ্ধ পরিকর হয় ভাকে অধম পুকষ (হঠকারী ) 
বলে। মানুষের মধ্যে যেমন ভিনটি শ্রেণী বিভাগ আছে, তেমনি 

মন্ত্রণারও ভিনটি শ্রেণী আছে। 
থেমে পুকষা নিভ্যমুত্তমাধম--ম্ধ্যাঃ। 
এবং মন্ত্রোপি বিজ্ঞের উত্তমাধম-মধ্যমাঃ॥ (যুদ্ধ) ৬1১১ 

- পুকষদের মধ্যে যেষন উত্তম, মধ্যম ও অধম ভাগ আছে, মন্ত্রণার 

মধ্যেও সেবপ উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণী দেখা যায়। 
মন্ত্রণার শ্রেণী বিভাগ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাবণ বললেন-_ 

নীভিবিদ্ মন্ত্রীরা! সব বিষয় পর্যালোচনা করে একমত হয়ে ষে পরামর্শ 

দেন, সে মন্ত্রণা উত্তম | মন্ত্রীরা প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন মত হয়েও পরে 

বিচার করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যে মন্ত্রণ দেন সেই মন্ত্রণীকে 
মধ্যম মন্ত্রণা বলে। ষে পবামর্শে মন্ত্রীরা ভিন্ন মতাঁগন্বী হয়েও 

জবশেষে কিছুটা একমত হলেও পরিণামে গুভফল হয় না, তাকে 
অধম মন্ত্রণা বলা হয়। সৃভরাং মন্ত্রীরা আমাকে স্ুুপরামর্শ দিন | রাম 

বানরদের দ্বারা পরিবেষিভ হয়ে আমাদের অবরুদ্ধ করবার জন্ 
শীঘ্ইই লঙ্কায় উপস্থিত হবেন। নিজের শক্তির ছারা ও দৈন্যদের 
সাহায্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হবেন। তিনি আত্মশক্তির দ্বারা সমুদ্র শোষণ 
ব1 অন্ত কোন উপায় অবলম্বন করবেন। এই অবস্থায় বানরদের' 
সঙ্গে বিরোধে আমার প্রাসাদ ও সৈম্দের যাতে মঙ্গল হয় সেই 

সুপরামর্শ দিন। 
মানুষ ও মন্ত্রণার সন্বন্ধে রাবণের এই প্রকার বিশ্লেষণ আমাদের 
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বিভ্রান্ত করে| আমর কি মহাঁবল নৃশংস, ব্যভিচারী রাক্ষসরাজ 
রাবণের কথা শুনছি ন1 কোন শুদ্ধচিত্ত, মহা প্রাজ্ঞ, বিদগ্ধ রানী িজ্ঞর 

ভাষণ শুনছি । 
এই ধরণের বিচক্ষণ উদ্ভি বাঁবণের রাক্ষস চরিত্রের অন্য একটি 

দ্রিক। সীতাহরণের প্রান্কালে মারীচের সছৃপদেশ ভিনি অগ্রাহ্ন 

. করেছেন। বরং জোর করে মারীচকে তার দেই গঞিভ কাজের 
প্রধান সহায়ক রূপে ব্যবহার করেছিলেন! হনুমানের বিক্রম দেখে 

বাবণের বোধোদয় হয়েছে যে সঙ্কট কাল উপস্থিভ | ভা সত্বেও তিনি 

কিছু মাত্র বিভ্রান্ত ন! হয়ে তীর মন্ত্রীদেব অমাত্যদের ও বন্ধুদের কাছে 
নুমন্ত্রণা চাইলেন। সাধারণের মত নিজের কাধের উপর এ গুরু 
দািত্ব নিলেন না। ইচ্ছ| করলে বাবণের মভ মহাণক্তিশালী রাক্ষস 
[01026915110 চালাভে গারভেন, কিন্তু বিপদেও ভিনি বুদ্ধিভ্রংশ 

হননি । 

তবে রামের শক্তি ও বীর্য সম্বন্ধে রাবণ ষে যথেষ সন্ত্রস্ত হয়েছেন, 
তার আভাষও পাওয়৷ যাচ্ছে ৃ 

রাক্ষদর! রাবণের পুর্ব কৃতিত্ব স্মরণ করে বলল, তিনি পাতালে 
নাগরাজকে জয় করেছেন, মহেশ্বরের সখ! কুবেরফে জয় করে 

তার বিমান লাভ করেছেল। দানবরাঁজ মরদানব ভীত হয়ে ভার সঙ্গে 

তীর ছুহিত1 মন্দোদরীর বিয়ে দিয়েছেন, দানবেন্দ্র মধুয্ সঙ্গে যুদ্ধ করে 
তাকে বশীভূভ করেছেন, ব্ূপাতলে গমন করে নাগদের পরাজিভ করে 
বাস্থৃকি, তক্ষক, শজ্ষ এবং ভটী প্রভৃতি নাগদের বশ করেছেন, 
কালকেয় প্রভৃতি দাল্বদের নিজের বশীভূত করেছেন এবং তাঁদের 
থেকে মারাবিষ্ভ। শিক্ষা করেছেন। যুদ্ধে চতুরঞিনী সেনার সঙ্গে শুর 
এবং মহাবল বরুণ নন্দনকেও জয় করেছে 1 যমলোক জয় করে 

মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন, ইন্দ্রের স্যার বার ক্ষত্রিয় দ্বার] ষে পৃথিবী পুর্ণ ছিল, 
তাদেরও তিনি সংহার করেছেন । এই ভাবে ভার! রাবণের শক্তিকে 
উচু করে রামের শক্তিকে হেয় দেখিয়ে তাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করলো । 

৫ 



৬৬ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

মন্ত্রীরা আরও পরামর্শ দিল রাবণের প্রয়োজন হবে না মহাশক্কিশালী 
রাবণপুত্র ইন্্রজিৎ একাই বানরদের সংহার করতে পারবে | অতঃপর 
তারা ইন্দ্রজিৎ এর শক্তি সম্বন্ধে বিশদ বর্ণন| কম্পল (ইন্দ্রজি চরিত্রে 
দ্রব্য )। মন্ত্রীরা রাবণকে প্রবোধ দিয়ে বলল রাবণের মত দুর্ধ্ 
বীরের রামের স্যার নর ও বানরদের হ্যাক জন্তদের জন্/ চিন্তা্বিত 

হবার কোনই কারণ নেই। তিনি অরেশে রামকে বধ করবেন । 
এইভাবে শত্রসৈ্যদের ধ্বংস করবার জন্ত প্রহস্ত, চুমু, নিকুন্ত, 

বজ্জহনু ও বজ্দংঘ প্রভৃতি রাক্ষস বীরর! রাবণকে উৎসাহ দিতে 

লাগলো। 

কিন্তু রাবণের অনুজ বিভীষণ এইসব রাক্ষপদের নিথৃত্ত করে 

করযোড়ে বললেন-_রাম অজেয় | 
 বিনশ্বেদ্ধি পুরী লঙ্কা শূরাঃ সর্বে চ রাক্ষসাঃ | 

রামস্য দর্িতা পত্বী স্বয্ং যদি ল দীয়তে ॥ (যুঃ) ৯1১৯ 
যদি রামের পত়ীকে প্রত্যর্পণ না করেন, তাহলে এই লঙ্কাপুরী ও 
পমস্ত বীর রাঁক্ষসর] ধংস হবে। 

এই ভয় দেখিয়ে বিভীষণ রাবণকে রামের সঙ্গে যুদ্ধ হতে বিরত 
হতে অনুরোধ করেছিলেন ( বিভীষণ চরিত্র দ্রব্য )। 

বিভীষণের পরামর্শ শুনে রাবণ সকলকে বিদার দিয়ে নিজ 

প্রাসাদে চলে গেলেন। 
পরদিন প্রাতঃকালে সহোদর বিভীষণ পুনরায় রাবণের অন্তঃপুরে 

প্রবেশ করে সীতার আগমনের পর রাজ্যে নানা অমঙ্গল ঘটনার 

প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সীাকে প্রদ্যর্পণ করভে অনুরোধ কত্েন। 
বিভীষণের কথা শুনে রাবণ বললেন, আমি কারো নিকট হচ্ছে 

ভব্রের হেতু দেখছি না। রাঘব কখনই মৈথিলীকে লাভ করতে 
পারবে না। (ন রাঘবঃ প্রাপ্তি জাতু মৈথিলীম্।) রাম ইন্দ্রাদি 
দেবভাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারবে লা। 

রাধণ এই বলে ভ্রাতা বিভীষণকে বিদায় দিলেন | 



রাবণ ও ছুরোধন শু৭ 

অতঃপর বাবণ রাজসভায় এসে ভ্রতগামী দূতদের আঁদেশ করলেন 

সমস্ত রাক্ষমদের রাজলভায় আনবার জন্য | ।কারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে 

কর্তব্য স্থির করতে হবে| দূতদের আহ্বানে রাক্ষসমণ্ডলী রাজনভায় 

একত্রিত হয়ে রাবণকে অভিবাদন জানালে] | বিভীষণও অগ্রজের 

সভায় এসে রাবণকে প্রণাম করলেন | 

রাবখ সেনাপতি প্রহস্তকে আদেশ করলেন, তুমি অস্থ্ বিষ্ভায 

পারদর্শী, রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের লগর 
রক্ষার জন্য আদেশ কর। প্রহস্ত বাবণ রাজার আদেশ পাজন 

করল। 
অতঃপর রাবণ সভভাসদ্বর্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভোমরা 

সর্বদা পরস্পর বিচার করে ঘে ষে কাজ আরন্ত করেছো, আমার দেই 
সমস্ত কাজ কখনও ব্যর্থ হয়নি। চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ও মরুদ্্গণ 
পরিবেষ্টিত ইন্দ্র যেমন স্বর্গ স্থধ উপভোগ করেন, সেই প্রকার 
তোমাদের কর্তৃক পরিবৃত হয়ে আমিও লঙ্কায় অত্যন্ত স্তুধভোগ 

করছি। আমি যে কাছ করি, প্রথমে তোমাদের সমর্থন নিয়ে 
থাকি। কুত্তকর্ণ নিব্রি থাকে বলে তাকে কোন কিছু বলতে পাৰি 

না। কুম্তকর্ণ ছয়মাস নিত্রিত থাকে । বর্তমানে সে জাগ্রত আছে। 
তারপর রাবণ লীতা হরণ ও তাঁর প্রতি তীর আসক্তির কথাও ব্যক্ত 

করেন। রাবণ আরও বলেলন, একটি মাত্র বানর আমাদের গ্রভৃত 
ক্ষতি করে গেছে। 

ছুর্জেয়াঃ কার্ধ্যগতয়ো! ব্রড যস্য যথামতি | 

মানুষানো ভয়ং নাস্তি তথাপি তু বিশ্ৃস্ততাম্॥ (যুঃ) ১২২২ 
--কাজের গতি ছুক্ঞে়। নিজের বুদ্ধি অনুসারে উপায় উদ্ভাৰন 
কর। মানুষের থেকে ভয় নেই, তবুও তোমরা বিচার করে চল | 

দেবান্্রের যুদ্ধের সময় তোমাদের সহায়তায় আমি যুদ্ধে জয় 
লাভ করেছিলাম । আজও তোমরা সেইরূপ আমার সহারক। 
রাজকুমারদ্ধয় লীভা উদ্ধারের জন্য বানরদের সঙ্গে সমুদ্রের পরপারে 



৬৮ চরিত্রে রামায়ণ বহাঁভারভ 

উপনস্থিভ হরেছে। ভোমরা আমাকে এমন একটি সুগরামর্শ দাও 
যাভে সীভাকে প্র্যর্গণ করতে না হয় এবং দশরথ পুত্রদ্বরও নিহত 
হয়। বাঁনরদের সঙ্গে সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কায় আসবার শক্তি 
কারো নেই। সুতরাং জামাদের জয় নিশ্চিত । (নিশ্চয়েন জদ্বো 
মম)। 

রাবণের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই তার সবংশে নিধনের কারণ । এনুটা 
আত্মবিশ্বীস তাঁর না থাকলে তাঁর এমদ শোচনীয় পরিণতি হত না। 

রাবণর কথা গুনে কুস্তকর্ণ রাবণকে তার কৃতকর্মের জন্য ভির্কার 
করে পরে স্বয়ং সমস্ত সৈন্য নাশ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। (কুন্তকর্ণ 
চরিত্র দ্রধব্য)। 

মহাপার্ব রাঘণকে তাঁর অমিভ শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে তাঁকে 
সীভাকে পরিপূর্ণ রূপে ভোগ করবার পরামর্শ দিল। অধিকন্তু সে 
জানায় তার পক্ষে কুন্তকর্ণ ইন্দ্রডিও প্রভৃতি দুর্ধ্ঘ যোদ্ধার৷ বন্ষেছে। 

ভখন রাবণ মহাঁপা্থকে বললেন, পূর্বে কোন এক গুপ্ত ঘটনার 
জন্য আনি শাগগ্রস্ত হয়েছিলাম। ঘটনা সম্বন্ধে বলভে গিয়ে রাবণ 
বললেন, একদিন আমি সুন্দরী পুর্সিকণ্থলা নামক কোন এক 
অগ্ণরাকে ্রন্মার ভবনে যেতে দেখেছিলাম] তখন আমি বলপূর্বক 
তাকে বিবন্ত্রা করে উপভোগ করেছিলাম। ক্রহ্া তাঁর দুর্দশার কথা 
জ্ঞাত হয়ে জুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন-_ 

অগ্ধ গ্রভৃতি যামন্যাং বলাম্নারীং গমিষ্যসি | 
ভদা ভে শতধা মূর্ধী ফলিস্তাভি ল সংশর়ঃ॥ (যুঃ) ১৩১৪ 

' আজ হতে তুমি যদি বলপুর্বক বন্য কোন নারীর নিকট গমন কর, 
তা হলে ভোমার মন্তক শতধা বিদীর্ণ হবে-_এতে কোন সন্দেহ নেই | 

ব্রহ্মার শ্বাপ স্মরণ করে আমি সীতার উপর বল প্রয়োগ করতে 

অসমর্থ । 
রাজসভাঁরর এভাবে প্রকাশ্তে নিজের চরিত্র দোষ ও ত্রহ্ধারি 

'অভিশাপ এরূপ নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য নিজের সাময়িক 



বাঁবণ ও ছুর্যোধন ৬৯ 

দর্পভার কৈফিয়ও দেওয়া । কোন কোন বরের দ্বারা রাবণ নিজেকে 

" বলিষ্ঠ বোধ করলেও একটি অভিশাপ তীর প্রচণ্ড বলিষ্ঠতাকে .' 

) একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছে এ সত্য বাবণের উক্তি থেকে প্রকাশ' 

1 পায়। 
রাবণ আরও বললেন, রাম আমার শক্তি মন্বন্ধে জানে না! ভাই 

আমাকে আক্রমণ করভে উদ্ভত হয়েছে । তা নাহলে 

কো হি পিংহগিবাসীনং সুপ্ত গিরিগুহাশদ্বে | 
ভুনধংসৃত্যুিবাসীনং প্রবোধরিতুমিচ্ছভি ॥ (যুং) ১৩১৭ 

পর্বত গুহার সপ্ত সিংহের ন্যায় ও কুপিভ মৃত্যুর স্তাঁর প্রতীক্ষমান 

আঘাকে কে জাগাভে ইচ্ছা করে ? 
অতঃপর দন্তভরে রাবণ বললেন-- 
আমার ধনুক হুডে নির্গত দ্বিজিহ্ব! অর্পের ন্যাঁর, বাণগুলি রাম 

যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও দেখেনি, তাই আমার নিকট আসছে। 
কষিপ্রং বজ্রদমৈর্বাণৈঃ শতধা কান্মুকচ্যুভৈঃ | 
রামমাদীপরিস্যামি উদ্ধাভিরিব কুঞ্জরম্॥ (যুঃ 8 ১৩1১৯ 

--ধেমন উন্। হস্তীকে দগ্ধ করে, তেমনি আমি আমার ধনুক হতে 

নির্গভ বস্তের ন্যার বাণ দ্বারা শীঘ্রই রাঁমকে শভখা বিদীর্ণ করব) . 
যেমন প্রভাতের উদীয়মান সূর্ধ্য দক্ষত্ররাজির প্রভাকে বিলীন 

করে দেয়, তেমনি বিশাল সৈন্য পরিবৃত হয়ে আমি ভার বল্ হরণ 

করব) ইন্্র ও বরুণও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করণে সমর্থ নস্ব। কুবেরের 
এই লঙ্কাপুরী আমি বাছুবলে ভয় করেছি। 

রাবণেব এই আত্মন্তরিতাই তার পরাজয়ের মূল কারণ। শক্র 
পক্ষের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে আত্মতুষি মূর্থভার লক্ষণ | 

রাম অজেয় এই কথ! বলে বিভীষণ পীতাকে প্রত্যর্পণ করবার 
জন্য রাবণের নিট স্বীপ্ন অভিমত ব্য করেন | (বিভীষণ চরিত্র 

্রব্য)। প্রহস্ত বিভীষণের উত্তিতে প্রতিবাদ করলে, বিভীষণ রাম 
মাহাত্ম্য ব্যক্ত করে তার শক্তি সম্বন্ধে বিশদ পে বর্ণনা দিকে রাব্ণকে 



৭০ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

এই যুদ্ধ হতে বিরত হতে বললেন । বিভীষণের কথা শুনে ইন্দ্রভি 
তাকে উপহাস করেন। (ইন্দ্রজিৎ চরিত্র ভ্রু$ব্য)। বিভীষণ 

তাকে ভিরস্কার করে দভায় রাঁবণকে যথার্থ ছ্থপরামর্শ দেন। 
রাবণ বিভীষণের শুভ কিন্তু অপ্রিয় বাক্য শুনে কৃত্তিবাঁসী 

বামারণে এভাবে ক্রোধ প্রকাশ করে বলছেন £-- 

একি একি একি রে ছুর্দমাতি বিভীষণ। 

ধরিয়াছে বুঝি ভোর চিকুরে শমন | 
চৌদ্দ চতুযুগ হৈল আমার জনম | 
ইতিমধ্যে শুনি নাই হেন চুরর্চন || 
করিয়াছি কলহ ইন্দ্রাদি দেব সনে | 
কেহ পারে নাই কহিবারে কুবচন || 
তাহা শুনাইলি তুই ক্ষুত্ত্র হয়ে মোরে । 
কিন্ত তার ফল এই দেখাই রে ক্তোরে || 

এড কহি খরতর খডগ করি করে| 

ঙন্ফ দিয়া পড়িলেক ভূঙল উপরে ॥ 

পদাঘাত কৈলা বিভীষণ বক্ষঃস্থলে | (সুন্দর ) 

শাক্তিমদে মত্ত রাৰণ অপ্রিয় সভ্য কথা সহা করতে না পেরে 

কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সভা মধ্যে এইভাবে লাঞ্ছিত করেন । 

বসে সহ সপত্বেন ভুদ্বেনাশীবিষেণ চ | 

ন ভু মিত্রপ্রবাদেন সংবশেচ্ছ্ক্রসেবিন্যা । (সুন্দর ) ১৬1২ 

' »শক্র এবং জুদ্ধ সর্পের জঙ্গেও বাস করবে, কিন্তু মিত্র বেশী 

শব্রর সঙ্গে কখনও বাস করবে না। 

জ্ঞাতিদের স্বভাব আমি জানি। 

'হস্তস্তি ব্যসনেষ্তে জ্ঞাতীণাং জ্ঞাতরঃ সদা || (সুন্দর ) ১৬৩ 

স-জ্ঞাতিদের বিপদ উপস্থিভ হলে জ্ঞাভীরা সর্বদা আনন্দিত হয়। 

নিশাচর, জো্ঠতের জন্য প্রাপ্য রাজ্য। রাজ কার্যে দক্ষ, সাধক, 



বাবণও দুষোধন ণ১ 

বিদ্বান, ধর্মশীল ও বীর হলেও জ্ঞাতিগণ তাঁকে অবমালন। করে থাকে 

এবং পরাভূত করে। শক্রবপী জ্ঞাতিদের মনোভাব গোপনীয় । 
ভুর ও ভয়াবহ। তারা বিপদ উপস্থিত হলে আনন্দিত হয়ে থাকে। 

£পের রাবণ বললেন পুর্বকালে পল্সবনে পাঁশহত্ত মানুষদের দেখে 

হস্তি যুথের গানের যে শ্লোক শুনেছিলাম, তা আমার কাছে শোন । 
নাগ্নির্নন্তা্ি শক্াণি ন নঃ পাশা ভরাবহাঃ | 
ঘোরা: স্বার্থপরযুক্তাস্ত জাতয়ো নো ভগ্মাবহাঃ ॥ (যুঃ) ১৬1৭ 

"স*অগ্মি, অন্যান্য সব অস্ত্র ও পাঁশ আমাদের ভয়ের কারণ নয়। 

ভীষণ স্বার্থপর জ্ঞাতিরাই আমাদের ভয়াবহ, কারণ জ্ঞাতিরাই 
আমাদের খরবার উপায় বলে দেয়। সমস্ত ভয় অপেক্ষা জ্ঞাতি 
ভয়ই আমাদের অত্যন্ত প্রবল--এটা অবগত আছি। 

বিদ্ভাতে গোষু সম্পন্নঃ বিদ্যাতে জ্ঞাভিতে ভয়ম্। 
বিছবতে ভ্্রীযু চাপল্যং বিদ্যতে ত্রাহ্মণে তপঃ1| (যু$) ১৬.৯ 

-_গাভীদের মধ্যে দুগ্ধ সম্পত্তি, নারীদের চপলতা, ত্রাক্মণদের 

তপস্যা এবং জ্ঞাতীদের ভয় অবখ্য বিছামাঁন থাকে । 

বাবণ উপরোক্ত প্রবচন বলে বিভীষ্ণকে ভগ সন! করে বললেন, 

যেহেতু আমি লোক পুজিত, এই্বর্্যবান, কুলীন ও শত্রদের মস্তকে 

অবস্থিত, আমার এসব এরশ্বয্য তোমার অভীষ্ট নয়। পদ্মপত্রে 
পতিভ জলবিন্দু যেমন স্থির থাকে না, তেমনি অনাধ্যদের হৃদয়ে 
সৌহাধ্য থাকতে পারে না। বেষন শর খতুতে গর্জন ও বর্ষণ 
মুখর মেঘের জল পৃথিবী প্লাবিত করতে পারে না, তেমনি অনাধ্যদের 
প্রতি সৌজন্য প্রকাশ নিক্ষল। ভ্রমর যেমন অত্যন্ত প্রেমের সঙ্গে 
ফুলের বস পান করেও সেখানে থাঁকে না, অনার্য হৃদয়ে সহদয়তা 
সেরূপ থাকে না, তুমি এ প্রকার অনাধ্য। ভ্রমর যেমন বসের জন্য 
কাশ পুষ্পের রস পান করেও রস পায় লা, অনাধ্যদের হাদয়ে বন্ধুত্ব 

, ভেমনি শুক্ধ। কত্তী যেমন স্ানান্তে স্বীয় শুগের দানা ধুলি নিয়ে 
নিজের শরীর দুষিত করে তেমনি দুষিত অনার্য ব্যক্তির সৌহার্টযে। 



৭২ চত্বিত্রে ব্ামারণ মহাভারত 

কুলকলঙ্ক বাক্ষপ, তোমাকে ধিক্, বদি তুমি ভিন্ন অন্য কেউ এই 
কথা বলতো, ভাহলে এই মুহুর্ত দে জীবিত থাকত না। বাব 
এইরূপ কঠোর বাক্য বঙ্গলেও বিভীষণ রাবণকে পুনরায় সতর্ক করে 
স্ভাগৃহ ত্যাগ করলেন, এবং ভ্রাতৃ শক্র রামের সঙ্গে মিলিত হলেন। 
রাবণের দূত শুক রামের শক্তি সম্বন্ধে জঞাভ হবার জন্য রামের শিবিরে 
ছন্সবেশ্ে প্রবেশ করলে শুককে গ্রেপ্তার করা হর। অতঃপর রামের 
'আাদেশে ভাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। ছিন্ন পক্ষ গুককে দেখে 
রাধণ ভার এইরূপ অবস্থার কারণ কি জিজ্ঞেস করলে, শুক জানালো 
রাবণের নির্দেশ মভ সে বানর সেনাদের যুদ্ধে নিরুত্মাহিত করতে 
যায়। কিন্তু ভাকে দেখা মাত্র বানর সেনার! ভার পক্ষদ় ছিন্ন করে 
ুগ্ি প্রহার করতে আরম্ত করে। অতঃপর সে রামের শক্তি বর্ণনা 
করে অবিলম্বে দীতাকে ফেরৎ দিযে যুদ্ধ বন্ধ করে লঙ্কা রক্ষা করতে 
অনুরোধ করে । 

গুকের কথা শুনে রাবণ জুদ্ধ হয়ে বললেন, বদি দেব, দানব ও 
গন্বর্বরা একত্র মিলিত হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে অথবা জ্রিলৌক- 
বাসীরা আমার প্রতিকূল হয় তথাপি আমি ভীত হয়ে সীভাকে 
প্রত্যর্পণ করব না। শুক, আমি নিশ্চয় করে বলছি দুর্ধোদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে ষেমন নক্ষত্রের জ্যোভি ভ্রা্ পাস, ভেখনি আমিও বিপুল বল 
পরিবৃভ হয়ে সেই সামান্থ বলকে বিলুপ্ত করে ফেল্গব। বাম বোধ 

হয় আমার বায়ুর সমাদ বেগ ও সাগরের স্তায় বল সম্বন্ধে অবগত নয় | 
সেই জন্যই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করভে ইচ্ছে করছে। এই ভাবে 
রাবণ আপন শক্তির অহঙ্কার করে থাকেন এবং তার প্রবল পরাক্রম 

সম্বন্ধে রাম অন্ত বলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করভে আসছে বললেন | ইন্দ্র 
কিংবা বরুণ ব্াঁবণকে পরাজিত করতে পারেনি, যম অথবা স্বয়ং 
কুবেরও ভীকে শরাগ্নি ছারা পরাস্ত করতে পারেনি। 

রাবণ বারবার শত্রু শক্তিকে ছোট করে নিজের শক্তিকে বড় 
করে ঘেখেছেন। তীর এই ছুরদর্ণিতার অভাবই তার পতনের মূল | 



রাবণ ও দুর্যোধন এ 

'অতঃপর বানরসেন! সাগরে পেতু বন্ধন করে সমুদ্র অতিক্রম করে 

এএসেছে জেনে রাবণ বিস্মিত হত্বে মন্ত্রী শুক ও সরণকে পরামর্শ 

দিলেন তারা যেন গুপুভাবে ছদ্মবেশে বানর সেনাদের মধ্যে মিশে 

বানর সেনার সংখ্যা নির্ণয় করে| তারা যেন বানর সেনাদের মধ্যে 

মিশে ভাদের শক্তি, তাদের মধ্যে যার। প্রধান, রামের মন্ত্রী এবং 

যারা স্থগ্রীবের সঙ্গী ও যারা অগ্রগামী সৈন্য এবং ঘে যে বানরগণ 

বীর বলে খ্যাত-_ তাদের জন্বন্ধে বিশদ্দ ভাবে জেনে আসতে বললেন। 
কিভাবে সমুদ্রে সেতু নিগ্রিত হয়েছে? বানররা কিভাবে সন্নিবেশিভ 
হয়েছে? বীর রাম লক্গমণের কার্ধ্য প্রণালী তাদের বিক্রম ও অস্মাছি 
সম্বন্ধে বিশদভাবে অবগত হতে বললেন। এই বানরের সেনাপতিই 
বাকে? এই সব বিস্তুভ অবগভ হয়ে শীঘ্ব ফিরে আসতে বলেন। 
মন্ত্রী শুক ও সরণ রাবণের আদেশে বানর বপ নিলেন। কিন্তু তারা 

অগণিত বানরসেনার হিসাৰ করতে পারুল না? 

রাবণ রাক্ষস হলেও কুট রাঙনীভিজ্ঞ তা উপরোক্ত উক্তি হতে 
বোঝা যার। যুদ্ধের প্রান্তে শক্রর শক্তি ও যুদ্ধের কলা কৌশল 
সম্বন্ধে অবহিভ হওয়া রাজনৈভিক বিচন্দণতা | এই বিষয়ে রাবণ 
হুর্যোধন অপেক্ষা অনেক বেশী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন । 

বিভীষণ মায়ারূপী শুক ও সরণকে চিনতে পেরে তাদের বন্দী 
করে রামের কাছে আনলেন । রাম দু্ড অবধ্য বলে তাদের মুক্ত 
করে দিপেন | এবং তাদের দ্র্টধ্য সব কিছু দেখতে ও জ্ঞাতব্য 
সব কিছু জেনে লঙ্কায় ফিরে ঘেতে বগলেন এবং রাবণকে জানাতে 
বললেন যে বভ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবদের উপর ৰজ্ব নিক্ষেপ 

করেছিলেন, কাল প্রাভে তার উপর তিনি ক্রোধ নিক্ষেপ করবেন। 
(শ্ঃ কাল্যে বজ্রবান্ বভ্রং দালবেষিব বাসবঃ)। শুক ও সরণ 
ব্বাছকে আপনি বিজয়ী হোন বলে অভিবাদন করে লঙ্কা এসে 
বাঁবণকে তাদের অভিজ্ঞ যথাযথ বিবৃত করল। তারা আরও 
বলল, রাধ, লক্ষণ, বিভীষণ ও ন্ুগ্রীব এই চার বারই প্রাকার ও 



ণ৪ চরিত্রে রামাম্ণ মহাভারত 

ভোরণের সঙ্গে লঙ্কাপুরীকে হ্স্থান হতে উঠিয়ে অন্থস্থানে সংস্থাপিত 
করচ্চে পারবেন । বামের যেরূপ অন্ত্রার্সি দেখলাম, তাতে লক্ষাণ,. 

বিভীষণ অথবা স্থুগ্রাব কারে! সাহাষে;র আবশ্ক হবে না| তিনি 

একাই লঙ্কাপুরী ধ্বংদ করবেন। রাম, লক্ষণ এবং স্বুগ্রীব--এই 
বানর সেনারা সহগ্র অমর এবং অগ্ুরদেরও অজেয় বলে মনে হলো । 
সেই যহাবল বানরসেনারা সঞ্চলেই রণকুশল এবং তারা যুদ্ধাভিলাধী 
হয়ে প্রতীক্ষা করছে। 

অলং বিরোধেন শমো বিধীয়তাং 

প্রদীয়ভাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ ( যুঃ) ২৫1৩৩ 

"অতএব ভাের সঙ্গে বিরোধ অনাবশ্থক, আপনি দশিরথির, 
কাছে মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করে তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করুন । 

£পর সরণ পৃথক পৃথক ভাবে বানর সেনাপতিদের পরিচয় 
বাবণের নিকট দিল। শুক স্ৃগ্রীবের মন্ত্রীদের মৈন্দ, দ্বিবিধ, 

হনুমান, বিভীষণ, রাম, লক্ষ্মণ ও ভুগ্রীবের পরিচয় রাবণের কাছে 

দিয়ে বানর সৈহদের সংখ্যা নিরূপণ করল। 
রাঁবণ শুকের বর্নিত বাম ও তার সহযোগির্দের শক্তির কথা শুনে 

কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হলেন এবং পরক্ষণেই জুদ্ধ হয়ে শুক ও সরণকে 

তিরস্কার করতে লাগলেন। উভয়ে করজোবে অধোমুখে দণ্ডায়মান 

হ'লে রাবণ জুদ্ধ হয়ে এরূপ কর্কশ বাক্য বলতে লাগলেন-- 
ন ভাব সদৃশং নাম অচিরৈরূপজীবিভিঃ | 

বিশ্রিরং নৃপতে্বভং নিগ্রহে প্রগ্রহে প্রভোঃ 
(ঘুঃ) ২৯, 

»_নিগ্রহ অনুগ্রহে ছুইই যাব অনুগ্রহের বিষয় সেই রাজার 

সামনে তাঁর অপ্রিয় নিবেদন করা উপজীবী মন্ত্রীদের কখনই উচিত 

লর। 

তোমরা জিজ্ঞাসিত না হয়েও শত্রু বীর্যের যে বর্ণনা দিলে তা 

কি রাক্ষস রাষ্তার হন্ত্রীর যোগ্য কাজ হয়েছে? আচার্ধা, 'গুক- 



ঝাবণ ও ছুর্যোধস ৫ 

এবং বৃদ্ধদের বৃথা! উপাসনা করেছিলে, কারণ রাজধর্মের সার স্বরূপ 

যা অনুজীবি ধর্ম তা গ্রহণ করনি। অথবা তা গ্রহণ করেও সে 

সন্বন্ধে কোন জ্ঞান ন! থাকায় অজ্ঞানের ভার গ্রহণ করছ। আমি 

এমন মূর্থ মন্ত্রী নিবে অনৃষ্টের জোরেই রাজ্য রক্ষা করছি। 
অপ্যেব দৃহনং স্পৃষট! বনে ভিষ্ঠস্তি পাদপাঃ! 
রাজদণপরাসৃষটাস্তিষ্ঠন্তে নাপরাধিনিঃ॥ (যু$) ২৯১২ 

--বনমধ্যে অগ্নি দগ্ধ হয়েও বৃক্ষগুলি কোন প্রকারে জীবিত থাকতে 

পারে, কিন্তু রাঁজদগ্ডাঁধিকারীর অপরাধিরা কখনই জীবিত থাকতে 
পারে লা। 

যদি পূর্বকৃত উপকার স্মরণ করে আমার ক্রোধের কিঞিঃৎ 
উপশম না হত, ভাহলে এই দণ্ডেই শক্রদের স্তাবক এই ছুই 
পাপাত্সমকে আমি বিনাশ করভাম। তোমরা যেষন কৃত ও 
আমার প্রতি স্নেহহীন ( ্বেহপরাওমুখো ) তাতে তোমাদের নিশি 
বধ করা উচিত। কিন্তু তোমাদের পুর্ব উপকার স্মরণ করে বধ 
করলাম না। আমার নিকট হতে চলে যাও আর বাজসভামধ্যে 

প্রবেশ করবে না। বরাবণের আদেশ শুনে শুক ও সরণ রাবণের 

জয়ধ্বনি করে লঙ্জিতন্ভাবে সভা ত্যাগ করল । 

রাবণের ছিদৃখী চরিত্র স্থানে স্থানে প্রকাশ পেয়েছে । তাই 
নিষ্টুর চরিত্রহীন, দুর্ধর্ষ রাবণের অন্তরে কৃতজ্ঞতার একটি কোমল 
দিক দেখা গেছে। যেমন পূর্ব উপকার স্মরণ করে বধ্য মন্ত্রীদের 
কেবলমাত্র কর্মচ্যুতিই ঘটালেন। এখানে তার মহানুভবতাঁর 
পরিচন্ন পাওয়া ষাচ্ছে। 

অতঃপর রাবণ চরদের ডেকে পাঠালেন । তার] রাবণের সামনে 

উপস্থিত হলে তিনি ভাদের শীঘ্র রাম ও ভা'র মন্ত্রীবর্গের কার্ধকলাপ 
নিরীক্ষণ করবার জন্য যাওয়ার আদেশ করলেন, এবং বললেন 

তারা কিরূপে নিদ্রা ষায়, জাগরিত অবস্থায় কি করে এবং জগ্াই বা 
কি করবে ভোমরা কৌশলে সব জেনে আসবে | 



-ভ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

চারেধ বিদিতঃ শক্রঃ পত্ডিতৈর্বহ্থযাধিপৈঃ | 
যুদ্ধে স্বশ্লেন বত্বেন সমাসাগ্ত নিরস্তভে॥ (যুঃ) ২৯২১ 

স্পবস্ধার প্ডিত অধিপতি চর দ্বার! শত্রুদের অবস্থা অবহিত হতে 
পারলে যুদ্ধে স্বল্লায়াসেই ভাদের নিরস্ত করতে পারেন | 

এখানেও রাবণের কুট রাজলীতিজ্ঞানের ও বিচক্ষণতার পরিচয় 
পাওয়া ঘায়। যদিও রাবণ রাক্ষসের আকারে জন্মেছিলেন, কিন্ত 
তার এইসব ভীক্ষ বুদ্ধি ও শরক্রুর গতিবিধি পর্য্যান্দোচন! করবার কলা 
কৌশল যে কোন ক্ষত্রিয় যোদ্ধার সমতুল্য । কৃতকর্মের অভিশাপ 
ক্লিট না৷ হলে বাবণকে যুদ্ধে জয় করা বোধ হয় এভ সহজ হত না। 

চরগণ রাবণের আদেশ পালনে রাষের শিবিরে গেল এবং 

বিভীষণ ভাদের চিনতে পেরে বানরদের দ্বারা ভাদের নিগৃহীত 
করলেন এবং ভাদের রাবণের চর বলে বন্দী করে রামের নিকট 

হাজির করলেন । রাম ভাদের মুক্তি দিলেন। তারা লঙ্কা 
প্রত্যাবর্তন করে রামের বীর্যের কথা বর্ণন। করল। ভারা শত্রুপক্ষের 

বীরদের পরিচয় দেয়। 
চর.দর সংবাদে রাবিধ চিস্তিভ হয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। 

অভ.পর তাদের বিদায় দিয়ে মায়াবী বিছ্া্জিহবা নামক রাক্ষপকে 
নিয়ে যেখানে সীতা ছিলেন, সেখানে প্রবেশ করে বিদ্যুজিহবাকে 
বললেন, তৃষি রাক্ষসের মায়। মস্তক এবং একটি ধনুর বাণ নিম্নে 
আমার উপস্থিভিতে সীভার নিকট উপস্থিত হবে! 

কৃত্তিবাপী রামায়ণে ছলনা করে সীপ্তাকে আপন বসে ছনবার 

“জন্য রাবণ সীভাঁকে রামের মা়ামুও দেখিয়ে বললেন__ 
বানরের মধ্যে রাম হৈল আগুয়ান। 
খগাঘাডে মুওড কাটি করি ছুইখান ॥ 
পড়িল তোমার রাম লক্্মাথ কাতর । 

দেশে গেল লইয়া সে সকল বানর || 
এই দেখ জানকি রামের কাটামুও ॥ 



রাবণ ও ছুর্যোধন ৭্থু 

এইটিও রাবণের ছুষট বুদ্ধির একটি দৃষীস্ত। 
বাঁবণ অশোক বনে প্রবেশ করে সীভাকে বললেন, তোঁষাঁকে 

অনেক কথা বললে, তুমি যাঁর জন্ত আমাকে ভিরস্কার করভে | 
তোমার সেই স্বামী রাম যুদ্ধে নিহত হয়েছে! এখন ভোষার মুল 
ছিন্ন হয়েছে ও দর্পচুর্ণ হয়েছে | (ছিন্নং তে সর্বথা মূলং দর্পন্চ 
নিহতো ময়া)। এখন মুভ পতির ভাবন! করে কি ফল? সুতরাং 
বিপদে দুবুদ্ধি ত্যাগ করে আমার পত্বী হও। যে রামের আশায় 
এতদির কালাভিপাঁত করেছো, সে আশা যধন শুকিয়ে গেল, ভখন 
আমার স্ত্রীদের মধ্যে প্রধানা হন্কে কালাতিপা কর। 

রাবণ সীঙাঁকে মিথ্যে রামের মৃত্যু সংবাদ সবিস্তারে দিলেন এবং 
বললেন ভোমার বিশ্বাস জন্মাবার জন্য তার বজ্জাক্ত ছিন্ন যন্তক 
আবিয্লেছি। (ক্ষতজার্ং রজোধ্বস্তমিদং চান্যহ্ৃতং শির: |) অভঃপর 
রাবণ একজন রান্গসীকে বললেন, রণভূঁমি হতে ক্রুরকর্মা বিদ্যৎজিহব 
রাক্ষদ যে রামের ছিন্ন মস্তক এনেছে, শীঘ্র ভাকে আন। বিছ্যুজ্জিহব 
বাবণের সম্মুখে এদে তাকে গ্রণাম করল | বাঁৰণ ডাকে বললেন, 
দাশরির ছিন্নমস্তক শীঘ সীভার সামনে রাঁখো, সে ভার স্বামীর 

অন্তিম দশা দেখুক | বিছ্যাজিহব ব্রাক্ষদ রাবণের আদেশে সেই 
প্রিয় দর্শন মন্তক সীভার সামনে রেখে শীগ্রই অন্তহিত হল। 

রাবণ বললেন--. 

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং রামস্যৈতদিতি ক্রবন্ ॥ 
ইং তত তব রামস্য কামুকং জ্যাসমাবৃডম্। 
ইহ প্রহস্তেনানীতং তং হত্বা নিশি মানুষম্।| (যু) ৩১1৪৩-৪৪ 
এই সেই রাঘবের ভ্রিলোক বিখ্যাত উজ্জ্বল ভুমহত ধনু । প্রহত্ত- 

নিশাকালে ভোমার সেই বাঁমকে নিহত করে এই ন্ুবৃহত স-জ্যা 
এনেছে । | 

ঃগর রাবণ সীতাকে বললেন--ধা হবার হয়েছে, এখন আমার. 

বশীভূত হওয়াই তোমার কর্তব্য ( তাং ভব মে বশানুগা ।) 



শর চরিত্রে রামায়ণ মহাভারগ 

বাঁবণের এক বৃদ্ধ মন্ত্রী ও রাঁবণের জননী সীতাকে প্রত্যাবর্তন 

করে রামের সঙ্গে সন্ধি করতে পরামর্শ দেন। অপর দিকে রাক্ষমবা 
বানরসেনাদের সিংহনাদ গুনে রাজার অন্তায় ব্যবহারে অমঙ্গল 

আশঙ্কায় নিঃস্তে্ড ও অত্যন্ত কাতর হয়ে জীবনের আশা ভ্যাগ 
করল। 

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাৰণের জননী নিকষা সীতাকে প্রত্যর্পণ করে 
রামের সঙ্গে সখ্য! স্থাপনে বাবণকে পরামর্শ দিলেন। প্রত্যুত্তরে-_ 

গুনিয়া বুড়ীর কথা রাজ! মনে কোপে ॥ 

মায়ের গৌরব রাখি ভেকারনে সই। 
অন্য জন হইলে তাহার প্রান লই ॥| 

'অর্থা্ সীতার জন্য মাসের প্রান নিতেও বাবণের দ্বিধা নেই। 
মাতামহ মাল্যবানও রামের সঙ্গে বৈরীভাব বর্জন করে সীতাঁকে 

্র্যর্পন করতে বলেছেন ₹__ 
সুজনের বন্ধু বাম ছুর্জনের যম | 
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাছিল বাবণ। 

মাপ্যবান্ রহিল হইয়া ভীত মন ॥ 
কিন্ত রাবণ কারো উপদেশই গ্রাহ্হ করলেন না। 
রাম শশ্বা ও ভেবীধ্বনিব সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কার নিকটবত্তাঁ হতে 

লাগলেন। বাবণ্ সেই তুমুল শব্দ গুনে মুহূর্তকাল চিন্তা করে 
মন্ত্রীদের উপর দৃষ্টিপাঁভ করে বললেন--তোমরা রামের বল, বিক্রম 
এবং পৌরুষ সম্বন্ধে ধা বলছ, আমি ভা শুনলাম | তোমরা প্রাক্রম 
কৃতী হয়েও যে রামের পরাক্রম অবগভ হয়ে নিকৎুসাহে পরস্পরের 

মুখাবলোকন করছ, তা বুঝতে পারছি | 
বালীকি বামায়ণে রাবণের মাভামহ মাল্যবাঁন বাবণের কথা শুনে 

বললেন--মহারাজ ষে রাজা চতুর্দশ বিগ্ভায় পারদর্শা হয়ে নীতিশান্র 
অনুসারে কাজ করেন, তিনি শত্রুদের বশীভূত এবং এঁর্ধ্য রক্ষা করতে 

সমর্থ হন। 
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সন্দধানো হি কালেন বিগৃনুংস্চার্রিভিঃ সহ! 
স্বপক্ষে বর্ধনং কুর্বন্মহদৈস্যমনমুতে ॥ 
হীয়মানেন কর্তৃব্যো রাজা সন্ধি; সমেন চ। 

ন শক্রমবমন্যেড জ্যায়ান্ কুবাঁভ বিগ্রহম্॥ (যু:) ৩৫৮৯ 
--ধিনি সময় মত শক্রর সঙ্গে সন্ধি অথবা বিগ্রহ করে স্বপক্ষ 

বর্দন করেন, তিনিই মহত শীশ্বর্্য লাভ করে থাকেন। নৃপতি 
হীন বল অথবা সমান বল হলেও সন্ধি করবেন, কিন্তু শত্রু অপেক্ষা 

প্রবল হলে বিগ্রহ কবাই কর্তব্য । | 
রাবণ, সেইজন্য রামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করাই শ্রেয় বলে 

আমার খারণা। ধার জন্য তুমি অভিযুক্ত হয়েছ সেই সীতাকে 
তুমি রামের নিকট সমর্পণ কর। দেবতা, গন্ধর্ব ও খধিগণ সকলেই 
রামের জয্ন কামনা কর"ছন। এজন্য ভার সঙ্গে বিরোধ অনুচিত। 
ভগবান পিতামহ স্থুর ও অস্থুরদদেব আশ্রয় করে ধর্ম ও অধর্ম রূপ ছুটি 

পক্ষ সৃষ্টি করেছেন । আমি শুনেছি ধর্ম অমরদের এবং অধর্ম অস্থর 

প্াক্মসদের পক্ষ বলে অভিহিভ হয়ে থাকে । 
ধর্মা বৈ গ্রসতেহধ্মং যদা কৃতমতূদ্ যুগম্। 
অধর্মো গ্রসতে ধর্মং ভদা তিত্তঃ প্রবর্ততে। (যুঃ) ৩৫1১৪ 

যখন সত্যযুগ আসে, ভখন ধর্ম অধর্মকে গ্রাস করে। অধর্ম 
'যধন ধর্মকে গ্রাপ করে, তখনই কলিযুগের প্রারস্ত। 

তুম্ম দিথিজয়কালে ধর্ম ভ্যাগ করে দেবতা! ও ত্রাহ্ষণকে পীড়ন 
করে অধর্ম আচরণ করেছ, সেইজন্য তোমার শক্ররা এমন প্রবল 

হয়েছে। তোমার অসাবধানতা দোষে সেই অধর্মই সম্প্রতি 
আমাদের গ্রাস করছে। কিন্তু স্থরগণের নিত্য অনুষিত ধর্ম তাদের 
পক্ষ সমর্থন করছে। তুঁমি যথেচ্ছাচারী এবং বিষয়াঁসভ হয়ে নিত্য 
অনল্গ তুল্য খধিদের ক্রোধ উৎপাদন করছ হে রাবণ, ধীরা 
তপস্থা! ছা সর্বদ] ধর্মের উপাসনা করেন, দেই মহধিদের ক্রোধ 
*প্রদগ্ড হুতাশনের ন্যায় অতীব ছ্ুঃদহ। এইভাবে রাবণের মাতুল 
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রাবণের সম্মুখে তপস্থী, খধিদের শির সঙ্গে ররাক্ষসদের অক্ষমতার 
কথা ব্যক্ত করে বললেন, তুমি প্রজাপতির নিকট বর লাভ করে 

, কেবল দেব, দানব ও যক্ষগণের অবধ্য ও গোঁলাহ্ুলগণ তোমার 
দোষে গর্জন 'করছে; এই অসংখ্য প্রকার উৎপাত দেখে আমার 
মনে হচ্ছে ষে, সমস্ত রাক্ষসই বিনষ্ট হবে| 

লঙ্কার আকাশে বাতাসে অশুভ চিহ্ছের বর্ণনা করে মাল্যবাঁন 
বলেন, এ দেশ, অভি ভীষণ মেঘ লঙ্কার চতুর্দিকে উষ্ণ শোঁণিভ 
বর্ষণ করছে। বাহুনরা অশ্রু বর্ষণ করছে। ধুলি ধুসরিভ হওয়ায় 
দিক নির্ণয় করা যাচ্ছে না। শুগাল: শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী হিংস্র 
পশু পক্ষিরা লঙ্কার উদ্ভান মধ্যে প্রবেশ করে দলবদ্ধ হয়ে ভীষণ শব্দ 
করছে। আরও স্বপ্ন দেখেছি যে মহাকালী মুতি ভ্রীবা গৃহমধ্যে 
প্রবেশ কৰে সেখানকার দ্রব্য অপহরণ করে পাুরবর্ণ দন্ত বের করে 
বিকট হাস্য সংযোগে অংমাদের প্রতি প্রতিকূল সম্ভাষণ করছে। পুজার 
উপাচার সাষগ্রী কুকুরে ভক্ষণ করছে, গর্দভরা গোগর্ভে এবং মুষিকরা 
নকুলী গর্ভে জন্মাছে। ব্যাত্রের সর্গে বিড়াল, কুকুরের সঙ্গে শুকর 
এবং রাক্ষম ও মানুষের লক্ষে কিন্নররা সঙ্গম করছে | পাওুরবর্ণ 
রক্তপাদ কপোতরা রাক্ষসদের বিনাশের জন্ত কাল প্রেরিভ হয়েই 
বেন গৃহণধ্যে বিচরণ করছে। গৃহপালিত শারিকারা পরস্পর কলহ 
করে গৃহমধ্যে পড়ে চীৎকার করছে। পণ পক্ষীরা সূর্যমুখী হয়ে 
রোদন করছে, করাল ও বিকট মুড কৃষ্ণপিললবর্ণ কাল পুরুষ 
সন্ধ্যাকালে আমাঁঘের গৃহমধ্যে প্রবেশ করে বিচরণ করছে। 

মহারাজ, নিভ্যই অশুভ নান! উত্পাত উপস্থিত হচ্ছে। সুভবাং 
“ ফিনি সমুদ্র মধ্যে অদ্ভূত সেতু নির্মাণ করেছেন, তিনি অসীম পরাক্রম 

শালী, সামান্য মনুষ্য নন | বোখহর স্বয়ং বিষুর মানুষ বপে অবতীর্ণ 

হয়েছেন | তুমি রামের বীরোচিত কর্ম এবং এই অশুভ লক্ষণের 

₹বাঁদ জ্ঞাত হয়ে যাতে উত্তর কালে মঙ্গল হয়, রামের সঙ্গে স্কি 

করে তাই কর। 



রাবণ ও হুর্যোধন ৮১ 

মাল্যবানের উক্তি হতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রাবণ নিজেকে 
অজেয় মনে করে ষে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছিলেন সেটাই তার 

সর্বনাশের মূল। মাল্যবানের উক্তি রাবণের উশৃম্বল চরিত্রের কথা 
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মাল্যবানের পরামর্শে রাবণ দ্ধ হয়ে বললেন, তুমি শত্র পক্ষকে 
প্রবল মনে করে মামার মঙ্জলাকাজ্ষী হয়ে যে অহিভকর কঠোর 
কথা বললে ভা আমি শুনিনি। যে পিতার দ্বার! পরিত্যক্ত হয়ে 
বনবাসী হয়ে বানরদের শরণাপন্ন হচ্ছে, সেই দরিদ্র রামকে সমর্থ 
এবং দেবছাঁদের ভীতির কারণ, প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষদদের ঈশ্বর 
স্বরূপ আমাকে অক্ষম মনে করছ কেন? বোধ হয় বীরদের প্রতি 

বিদ্বেষ ও শক্রদের প্রীতি পক্ষপাভ বশতঃ অথবা আমাকে যুদ্ধে 
উতসাহিত করবার জন্যই এমন কঠোর কথা ব্ললে। কারণ 
উত্দাহিভ করবার ইচ্ছা না থাকলে, কোন শান্তরতত্বজ্ঞ পণ্ডিত যুদ্ধ 
সমর্থ পদস্থ প্রভুকে এবপ পরুষ বাক্য বলতে সমর্থ হয় না। 

আনীয় চ বনাৎ সীতাং পন্মহীনামিব শ্রিয়ম্। 
ছিমর্থং প্রতিদান্তামি রাঘবস্ত ভয়াদহম্। (যুঃ) ৩৬৮ 

-পদ্মাসনা না| হলেও সাক্ষাণ্ড লক্ষ্মী রূপিনী সীতাকে আমি 
বন হতে এনে কি জন্য রাঘবের ভঙ়্ে তাকে প্রত্যর্পণ করব ? 

তুমি অল্প দিনের মধ্যেই দেখবে আমি অসংখ্য বানর, স্থগ্রীব ও 
লক্ষমণের সঙ্গে রাঘবকে নিহত করেছি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেবতারাও 
ঘন্দ যুদ্ধে যার পমকক্ষ নয়, সেই রাবণ কি জন্য যুদ্ধ করতে 
ভীত হবে? 

দ্বিধা! ভজ্োয়মপ্যেবং ন নমেয়ন্ত কত্তচিগ | 
এষ মে সহজে দোষ; স্বভাবে ছুরভিক্রমঃ॥ (যু$) ৩৬:১১ 

--বরং দ্ধ! ভঙ্গ হব, ভবু কারো লিকট নত হুব না, যদিও 
ঙ 
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এইটি স্বভাব সিদ্ধ দোষ বটে, তথাপি স্বভাব ছুরতিক্রমনীর | 
রাবণের এই উক্তি হতে তার পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যার। 

এই অনমনীয় স্বভাব সর্বত্র দোষনীয় নয়। বিশেষ করে বীর 
পুকঘদের এবপ দৃঢ় মনোবল প্রশংনীয়। 

রাধণ আরও বললেন- 

রামের সমুদ্রে সেতুবন্ধন দেখে তুমি ভীত হচ্ছ। কিন্তু বিশ্ময়ের 
কারণ কি? দৈববশেই এমন ঘটন! ঘটেছে। রাম বানর সেনার 
সঙ্গে সমুদ্র অতিক্রম করে এখানে এসেছে বটে, কিন্তু আমি ভোমার 

কাছে প্রতিজ্ঞ করে বলছি, রাম জীবিভ অবস্থাক্ধি ফিরে যেতে 
পারবে না| মাল্যবান রাবণকে আশীর্বাদ করে স্বগৃছে গমন করলেন। 

অতঃপর রাবণ মন্ত্রীদের সঙ্ষে পরামর্শ করে লঙ্কার রক্ষণাবেক্ষণের 
ব্যবস্থা করলেন। প্রহস্ত পূর্বদারে, মহাপার্থ ও মহোদর দক্ষিণ দ্বারে 
থাকবে ইন্দ্র্রিৎ রাক্ষসদের দ্বারা 'পরিবৃত হনে পশ্চিম দ্বার রক্ষা 
করবে এবং শুক ও সরণকে উত্তর দ্বার হতে সরিয়ে বাবণ স্বয়ং 

সেই স্থানে অবস্থান করবেন স্থির হলো! | বিরপাক্ষ পুরমধ্যবীঁ 
শিবিরে বহু সংখ্যক রাক্ষপদেব সঙ্গে থাকবে। এইভাবে রাবণ 

থাষথ ব্যবস্থ| করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। 

অন্যদিকে রাম, স্তৃগ্রীব ও বানর সেনারা স্থবেল শুক্গে আরোহিণ 
করে। দশদিকে ভাকিয়ে লঙ্ক! নগরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেণ করে 
দেখনেন--রাবণ বহিদ্বারের উপরি ভাগে অবস্থান করছেন । তার 

মাথায় বিজয়চ্ছত্র ও দুই পার্থে শ্বেভ চামর দ্বারা ব্যজন করছে। 
সর্বাঙ্গ রক্ত চন্দনে লিপ্ত, রক্ত আভরণে ভূষিত, উত্তরীয় বস্ত্র স্বর্ণ 
রঞ্জিত এবং গাত্র লালবর্ণ-_এ কারণে দূর হতে দেখলে নীল ষেঘ 
বলে মনে হয়। তার বক্ষঃহ্ছলে এরাষত হস্তীর দস্তাঘাত চিহ্ন। 

তার পরিধেয় বন্ত্র শণরক্তের মত রক্তবর্ণ] এই জঙ্য বাবণকে 

সন্ধাারাগরঞ্সি্ মেঘের হ্যায় মনে হচ্ছিল রাম ও বানররা 

এইবপ দেখলেন | ইতিমধ্যে স্ুগ্রীৰ কুদ্ধ হয়ে পর্বতাগ্র হতে লাফ 
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দিয়ে গোঁপুরে রাবণের অবস্থান স্থানে উপনীত হয়ে তাকে অবজ্ঞা 
করে বললে, হে নিশাচর, আমি রামের সথা ও দাস। আমি সেই 
পৃথিবীপন্ভির অনুগ্রহে যেরূপ তেজশালী হয়েছি, ভাতে তুই আজ 
কোন প্রকারেই আমার নিকট হতে মুক্তি লাভ করতে পারবি না। 

বানররাজ স্তৃগ্রীব একথা বলে আচমকা রাবণের মাথার উপর 

চড়ে তাঁর মুকুট টেনে .ভূতলে নিক্ষেপ করে ভূভলে নেমে রাঁবণের 
দিকে অগ্রসর হতে লাগল । রাবণ ্থুগ্রীবকে দ্রুতবেগে আসভে 
দেখে বললেন, স্ুগ্রীব তুমি যন্তক্ষণ আমার দৃষ্টি পথে পতিত হও 
নাই, ততক্গণই স্থৃগ্রীব ছিলে, এখন ভগ্নগ্রীব হবে। (ত্থৃগ্রীবস্তং 
পরোক্ষং মে হীনগ্রীবো ভবিষ্যদি। ) এই কথা বলেই রাবণ স্থুগ্রীবকে 
দুই হাতে ধরে ভূভলে নিক্ষেপ করলেন। ্থগ্রীবও রাবণের বাহুদ্বর় 
আক্রমণ করে তাকে ভূভলে ফেলে দিল। অভঃপর উভয়ের মধ্যে 
প্রচণ্ড যুদ্ধ বাঁধল, রাবণ মুক্তিলাভের উপায় না দেখে মায়! বিস্তার 
করডে আরম্ভ করলে রাবণ বিজয়ী স্থগ্রীৰ ভা জানতে পেরে 
সহসা আকাশে আরোহণ করল। রাবণ স্থগ্রীবকে পরাস্ত করতে 
না পেরে এঁ স্থানেই অবস্থান করভে লাগলেন। স্ুগ্রীব যুদ্ধে 
রাবণকে পরিশ্রীন্ত করে গগন উল্লজ্বন করে রামের নিকট ফিরে 
গেল। 

অভঃপর রামচন্দ্রের দুভ বালি পুত্র অন্রদ বাবণের নিকট এসে 
রাবণের ভবনে উপস্থিভ হয়ে তথার মন্ত্রীদের সঙ্গে শান্তভাবে উপবিষ্ট 
রাবণকে দেখপগ। অক্জদ প্রথমে আত্মপরিচয় দিয়ে বলল, আমি 
বামচন্দ্রে। দূত এবং বালির পুত্র অদ | রাম বলে পাঠিয়েছেন যে 
যদি তুমি প্রকৃত পুকষ হও, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধকর। আমি 

. মন্ত্রী পুত্র এবং সবান্ধব তোমাকে বধ করব। তুমি নিহত হলে 
ভ্রিভুবনের লোক নিশ্চিন্ত হবে। 

দেবন্দানব-বন্গাণ।ং গন্ধরোরগরক্ষপাম্। 

শব্রমগ্যোদ্ধরিস্যামি ত্বামৃষীপাঁঞ্চ কণ্টকম্॥ (যু$) ৪১1৮০ 
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--তুমি দেবতা, দানব, বক্ষ, গন্ধ, নাগ এবং বাক্ষমদের শত্রু 
খধিদের কণ্টক স্বরূপ, আজ আমি তোমাকে উদ্ধার করব | 

সেইজন্য ষদি তুমি আমার চরণে পতিত হয়ে সাদরে সীভাকে 
প্রত্যর্পণ না কর, তাহলে আমার হাঁতে নিহভ হবে এবং বিভীষণ 
লঙ্কার সমস্ত এঁখবর্য পাবে। 

অঙ্গদের কথা শুনে রাবণ ভুদ্ধ হয়ে মন্ত্রীদের বললেন, এই 
দুবুর্ধি বানরকে ধর এবং বধ কর। অল্গদ নিজের বল দেখাবাৰ 
জন্য ধরা দিল | 

কৃতিবাসী রাষার়ণে রাবণের ভেদ বুদ্ধির কুটনীডির পরিচন্ন 
পাওয়া যায়। রাবণ বালি পুত্র জঙগদকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 

করে বলেছেন-_ 
রাবণ বলে শোন্ বানরা ধিক্ 

জীবনে তোর 
রাজার বেটা হয়ে হলি মানুষের নফর ॥ 
পৃত্র হয়ে পরশুরাম স্ৃধিল পিতার ধার । 
নিঃক্ষত্রিয় ধরা কৈল তিন সাতবার । 
পুত্র হয়ে তুই ভার কোন কর্ম কৈলি। 
বাপকে মারিল ষে তার গোলাম হলি॥ (লঃ) 

রাজনীতিতে দক্ষ রাবণ এইভাবে ভেদ বুদ্ধিব দ্বার! রামের বন্ধু 
ও সহায়কদের তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করেন | 

অঙ্গদ চারজন রাক্ষপকে নিয়ে পাখীর হ্যার লাফ দিয়ে উচ্চ 

প্রাসাদে উঠল। তার উলভ্বঘন বেগে কম্পিত হয়ে এ রাক্ষসরা 

ছিটকে রাবণের সামনে ভূমিতে পড়ল। অনন্তর অঙগদ প্রাসাদ 

শিখরে আস্ফালন করে ভ্রমণ করছে লাগল! অঙ্গদের গায়ের 

ভাবে প্রাসাদ শিখর খণ্ডিত হয়ে রাবণের সামনে ভেঙ্গে পড়ল। 

এইভাবে প্রাসাদ শিখর ভেঙ্গে অঙগদ নিজের নাম গুনিক্বে আকাশ 

পথে রামের নিকট প্রত্]াগমন করে বামের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত 
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করল। অপর দিকে নিজের প্রাদাদ ধ্বংস হতে দেখে রাবণ অত্যন্ত 

কুদ্ধ হলেন এবং নিজের বিনাঁশকাল নিকটবর্তী দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস 

ত্যাগ করলেন। (বিনাশঞ্চাত্বনঃ পশ্ঠন্ নিঃশ্বাপপরমোহভবশু |) 
লকঙ্কাব দ্বারদেশ হতে সাগর পর্যন্ত বিস্তুড সেই বানর বৃন্দের শভ 
অক্ষৌহিনী সেনাদের দেখে রাক্ষসরা অত্যন্ত বিস্মিত হল। লঙ্কার 
প্রাকার পরিখা সমূহ বানরদের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়েছিল। বানরদের 
আক্রমণে রাক্ষদরা ভীত হলে | 

রাক্ষসর| রাঁৰণের ভবনে গিদ্ধে বানরদের সহায়ভায় রাম লক্কাপুরী 
অবরোধ করেছে এই সংবাদ জানালো । লঙ্কা! অবরুদ্ধ শুনে রাবণ 

অত্যন্ত বিশ্মিত হলেল। 
লঙ্কা অবকদ্ধ শুনে রাবণ অত্যন্ত জু্ধ হলেন এবং নগর রক্ষার 

উপায় নিদ্ধারণের জন্ত প্রাসাদের উপর আৰরোহুণ করলেন। সেখান 

থেকে রাবণ দেখলেন --পর্বভ, বন, কাননসহ সমস্ত লঙ্কা! সর্বতোভাবে 

অসংখা যুদ্ধাভিলাষী বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে। ভাদের 
দেখে রাবণ কি ভাবে বানরদের ধ্বংস করবেন সেই চিন্তায় মগ্ন হলেন। 

£পর লঙ্কার উপর.বাঁনরদের আক্রমণ ও রাক্ষসদের সঙ্গে ভীষণ 

যুদ্ধ আস্ত হলে! | দ্বন্দ যুদ্ধে বানরদের কাছে রাক্ষর! পরাজিন্ত হয়। 
ইন্দ্রজিতের বাণে রাম লক্ষণ সংঙগ হারালেন । ইন্দ্রজিৎ মুচ্ছিত রাম 
লগ্ষণকে স্বৃত মনে করে রাবণের নিকট শত্রু বধ সংবাদ ঘোষণা 
করলেন এবং রাবণ প্রাসন্ন চিত্তে পুত্রকে অভিনন্দিত করে সীভার 
রক্ষা কার্যে নিযুক্ত রাক্ষসীদের আহ্বান করলেন। ভ্রিজট। ও 
অন্যান্য রাঁক্ষপীর! উপস্থিত হলে ভিনি বললেন, ভোমরা সীতার নিকট 
গিষে বল ষে ইন্দ্রজিৎ রাম ও লম্মণকে নিহত করেছে । 

পুষ্পক বিমানে সীতাকে চড়িকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে যাও এবং 
নিহত ভ্রাতৃদ্বয়কে দধাও। ( পু্পকং তত্সমারোপ্য দর্শয়ধবং রণে 
হতো ) যার আশ্রয়ের গর্বে সীতা আমাকে উপেক্ষা করেছে তার 
সেই স্বামী ভ্রাতার সঙ্গে রণমধ্যে নিহত | যুনক্ষেত্রে রাম লক্ষণের 
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অবস্থা দেখে সীতা আমার বশীভূত হবে! তবে সীভা নিরপেক্ষা, 
উদ্দবেগশ্রহিতা, আশস্কাশুন্তা ও সর্বাভরণভূষিতা হয়ে আমার সেবার 
জন্য উপস্থিত হবে| ব্বাবণের কথা গুনে রাক্ষপীরা যেখানে পুণ্পক 
বিমান ছিল দেখালে গেল | (প্রথম পর্ব দ্রব্য )। 

গরুড়ের আগমনে ও সান্নিধ্যে রাম ও লক্ষণ সাপ পাশ মুক্ত 
হলেন। ইহ্থাভে বানরর! আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হর্ষ ধ্বনি করতে থাকে! 
বানরদের সমবেভ হর্ষধধ্বমি গুনে রাবণ মন্ত্রীদের বললেন, শোকের 
সময় বানরদের আনন্দেব কি কারণ ঘটেছে-ভা সত্র দেখে 
এসো | রাবণের আজ্ঞার় রাক্ষসরা প্রাকারে উঠে দেখল, ফা 
লক্দণ ভরানক নাগবান বন্ধন হভে মুক্ত হয়েছেন। রাক্ষসরা তা 
দেখে ভীত হয়ে ও বিষন চিত্তে রাবণের নিকট এই অপ্রিয় সংবাদ 
জানাল। | 

রাক্ষসরাজ সেই দুঃসংবাদ গুনে মনে মনে চিত্ত! করভে লাগলেন 
বিষধর সর্পের স্চায় ভয়ানক সূর্যের ন্যায় ভেজস্বী ভীষণ শরের ছারা 
ইন্্রজিৎ যাদ্দের বন্ধন করেছিল, যখন সেই শক্রুদবঘ়্ নাগপাশ হতে 
মুক্ত হয়েছে, ভখন এই সমস্ত জেনার দ্বারা জয় লাভের সম্ভাবনা 
দেখছি না। এই চিন্তাকরে রাবণ রাক্ষদ ধুঅক্মাকে বললেন, বানর 
সেনা সহ রামকে বধ করবার জন্য শত্র যাও | রাবণের আদেশ 
পেয়ে সসৈন্যে ধূআক্ষ নগর ত্যাগ করল। ধুত্রাক্ষের সঙ্গে বানরদের 
প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং বীর হনুমান ভাকে বধ করে। 

ধৃআক্ষ নিহত হয়েছে শুনে রাবণ দীর্ঘ নিবাস ছেড়ে ভুর বজ- 
নং বাক্ষরকে বললেন, তুমি বাক্ষম পবিবেষ্টিভ হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
বাঘকে ও বানরসৈন্য সহ স্থগ্রীবকে সংহার কর। মায়াবী রাক্ষস বন্তর- 

দষ্ট্রের রাক্ষস সেনাদলের সঙ্গে বানর সেনাদের প্রচও যুদ্ধ হয়। 
অত:পর বালিপুত্র অঙ্গ? বজ্দংস্্রকে বধ করে। 

অডঃগর রাবণ বজ্রংস্ট্রর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সর্ব অস্ত্রবিদ 

অকম্পনকে বীর বাক্ষদদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে নিদেশ দিজেন। 



রাবণ ও হুর্যোধন ৮৭ 

অকম্পন মূসৈন্যে সমর ক্ষেত্রে বানরদের দ্গে ঘোর যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়। 
হনুমান অকম্পনকে বধ করে। 

অফম্পনও নিহত হয়েছে শুনে রাবণ বিষন্ন বদনে মন্ত্রীদের দিকে 

তাকালেন ! মুহূর্তকাল ধ্যান করে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাবণ 
সেনা বাহিনীকে দেখবার জন্য সেন! নিবামে গনন করলেন রাবণ 

রাক্ষদদের দ্বার! রক্ষিত বহু সেন! ব্যুছ্ের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং 
পতাকা! ও ধবজা সমূহদারা সমালস্কৃতা লক্কানগরী দেখলেন | চারিদিক 
শাক্রর বার! পরিবেষ্টিত দেখে র্াক্ষরাঁজ রাবণ যুদ্ধ কুশল প্রহস্তকে 
বললেন, শক্র লঙ্কাপুবীতে উৎপীড়ন করছে। যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। 

অহং বা কুম্তকর্ণো বা! ত্বং বা সেনাপভির্মম | 
ইন্দ্রজিদ্ বা নিকুত্তো বা বহেযুর্তারমীদৃশম্॥ (যু$) ৫৭1৬ 

"আমি, কুন্তকর্ণ অথবা সেনাপডি তুমি কিংবা ইন্দ্রজিৎ বা 
নিকৃম্ত এইবপ ভার বহন করতে সমর্থ | | 

অভএব তুমি শীঘ্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাও এবংবানররা তোষার রন হা 
করণে না পেরে ভয়ে পালাবে । ভখন বাম-লক্ষমণ তোমার বশীভূড হবে| 

প্রহস্ত রাবণের আদেশে সমবক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিক্রম প্রদর্শন করল। 

কিন্ত নীলের হাতে নিহভ হুল। প্রহস্তের মৃত্যু দংবাদ গুলে রাবণ 

কুদ্ধ ও দুঃখিভ চিত্তে রাক্ষসদের বললেন, ইন্দ্রসেনা সংহারকারী সেবক 
এবং ছুস্তিগণের সঙ্গে আমার সেনাপতিকে যারা হত্যা করেছে সেই 
শত্রকে আর অবজ্ঞা করা উচিত নয়। আমি হ্বম়ং শক্রলাশের জন্য 
বণক্ষেত্রে যাব | 

সময়ে হিঘাকাজ্কীঘের স্পরাধর্ণ রাবণ গ্রহণ করেননি । চরম 
অবস্থা ধখন উপস্থিভ হয়েছে তরথন শত্রুদের অবজ্ঞা করা সঙ্গত নয়-_ 

এ সিদ্ধান্তে এলেন। 

অগ্ভ তদ্ বানরনীকং রামঞ্চ সহলক্ষাণম্। 
দি্দহিয্ামি বাণৌধৈরবনং দীতপ্ৈরিবাগ্রিভিঃ ॥ 
জগ সন্ত্পযিগ্থামি পৃথিবীং কপিশোণিভৈঃ 1 (যুঃ) ৫৯৬ 



৮৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

যেমন জ্বলন্ত অগ্নি বনকে ভন্মীভূভ করে। তেমনি আজ 
আমার শরের দ্বারা বানরলেন| ও লক্ষণের সঙ্গে রামকে দগ্ধ করব | 
আজ কপি শোণিড পৃথিবীকে তৃপ্ত করবে । 

এই কথা বলে রাবণ রথে চড়লে নানা গুভ মঙ্ জল সূচক বাত 
বাজডে লাগল । যোদ্ধাগণ গর্জন করে উঠল ও বন্দীদের স্তব এবং 
পু্পের দ্বার! পুজিত হযে রাক্ষদরাজ বাঁবণ যাত্রা করলেন। বিভীষণ 
বামের নিকট রাবণের অনুগামী রাক্ষসদের পরিচয় দিতে গিয়ে 
বললেন-_-এই যে ব্যান, উট্র, হস্তি, ম্বগ এবং অশ্খের ন্যায় বদন ধারী 
নান! প্রকার ভীষণ রূপ ভূদর দ্বারা পরিবৃত শিরোপরি শশধরের 
তাক শ্বেভ ছত্র শোভিত দেবভাদের দর্প বিনাশকারী বীরই বাক্ষনরাজ 
সেই রাবণ। তিনি মুকুটধারী কুগুল শোভিত। হিমালয় এবং 
বিশ্াচলের ন্যায় বিরাট শরীর সুরেন্দ্র ও যমরাজের দর্পহারী সাক্ষাৎ 
ূ্যের ন্যাক্স এই রাক্ষপরাজ শোভা গাচ্ছেন। 

বিভীষণের এ বর্ণনায় রাম রাবণ সন্বন্ধে তাকে বললেন-_ 
অহো দীপ্তমহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ (যুঃ) ৫৯/২৬ 

-_অহো, রাক্ষসপত্ি রাবণ মহাতেজে তেজোময় মনে হচ্ছে। 
রাবণ স্বীয় প্রভাব দ্বারা ছুর্ভেন্ঠ সূর্যের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন। 

ভেজসম্পম তার রূপ আমি দেখভে পাচ্ছি। দেব দানৰ বীরদের 
দেহও রাবণের দেহের ন্যার প্রভা্বিত নয়। এই ৰিশালকায় 
রাক্ষলদের সমস্ত অনুচর যোদ্ধা পর্বতের ন্যায়, সকলে পর্বতের দ্বারা 

যুধ্যমান সকলেই উজ্জ্বল অন্তরশস্্ধারী। ভয়ঙ্করদর্শী এবং ভীক্ষ স্বভাব 
রাক্ষস বৃন্দ পরিবৃভ, দেহধারী .ভূভ দ্বারা পরিবেষ্টিত, এই রাক্ষদরাজ 
রাবণকে ষমের স্তায় মনে হচ্ছে। 

রামের স্তায় শক্তিশালী শক্রর মুখে রাবণের অবয়বের ও বীর্ধ্যে 

এই পরিচয় হতে রাঁবণ যে কত পরাক্রমশালী ছিলেন ভা সহজেই 
অনুান করা যায়। 

রাবণ নিজের সৈশ্ুদের বললেন, তোমর! নির্ভয়ে যুদ্ধ কর! 



রাবণ ও দুর্যোধন ৮৯ 

পাবণকে সমরক্ষেত্রে আসতে দেখে স্থুগ্রীর অনেক বৃক্ষ ও শিখর যুক্ত 

প্রকাণ্ড পর্বত শিখর সনৃৎপাটিভ করে রাৰণের উপর নিক্ষেপ করলেন। 
বাবণ ভ| দেখতে পেয়ে বনু বাণের দ্বার তা৷ ছেদন করলেন। নেই 
মহাশেল শু্গ বিদীর্ণ হয়ে ধরণীভলে পতিভ হল। কুদ্ধ রাবণ 
সথগ্রীবের প্রতি বজ্রের স্যায় বেগবান একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। 

সেই বাণ ভীব্র বেগে সুগ্রীৰকে বিদীর্ণ করল। সেই আঘাতে 

স্ুগ্রীব আর্তলাদ করে সংজ্ঞা হারিয়ে ধরাঁভলে পতিত হলেন। তাকে 

ভূপতিভ হতে দেখে র্াক্ষাসরা হর্ষ ধ্বনি করতে লাগল । ভখন গবাক্ষ, 
গৰয়, স্থুষেণ, খয়ভ, জ্যোভিমুখ, নলাদি বিশাল দেহধারী বানরবৃন্দ 
পর্বভাদি সমুগুপাটন করে রাবণের প্রীতি ধাবিড হল। রাবণ ম্ৃতীক্ষ 
শরের দ্বারা ভাদের আঘাভ ব্যর্থ করে দিলেন, এবং রাবণের শবাঘাতে 
বিশালদেহী বানররা ভূপতভিত হলো | অবশেষে রাষণ দিজের 
শরজালে বাঁনর সেনাদের সমাচ্ছন্ন করলেন। রাধণের বাণে বিদ্ধ 

বানররা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে করতে ভূভলে পতিত হল। 
তখন বাণাহ্ত বানররা রামের শরণাপন্ন হল। রাম ধনু নিয়ে 

গমন করতে উদ্ধত হলে লক্ষাণ তাকে বাধ! দিয়ে বললেন, এই ছুরাত্মা 
বাবণকে বধ করবার জন্য আমিই ষথে্উ। আমাকে আজ্ঞা দিন_- 
তাকে বিনাশ করব! রাম তখন লক্ষাণকে বললেন, লক্ষ্মণ, যাও 
যুদ্ধে জয় লাভ করে ফিবে এসো | 

রাবণো হি মহাবীর্য্যো রণেহভূভপরাক্রমঃ | 
ভ্রেলাক্যেনাপি সংক্রুদ্ধো ছুশ্রসহ্যো ন সংশয়ঃ ॥ (যুঃ) ৫৯৪৯ 

-দ্রাৰণ অভি বীর্যবান, রণেও তার অদ্ভুত পরাক্রম, তিনি ক্রুদ্ধ 
হলে, ব্রিভুবনও তা সহ করতে পারে না ভাতে কোন সন্দেহ নেই | 

মহাপরাক্রমশীলী রামের মুখে শক্র রাক্ষসরাজ্জ রাঁবণের সম্বন্ধে 
উপরোক্তিটি রাবণের পরোক্ষ প্রশংসা | 

রাম লক্মমণকে ৰ্ললেন, তুধি যুদ্ধে রাবণের দোষ এবং নিজের 
ত্রুটি অন্বেষণ করবে। সংযত হয়ে চক্ষু ও ধনুর দ্বারা আত্মরক্ষা 
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করবে। (চন্ুষ্য ধনুষাতআানং গোপারস্ব সমাহিভঃ1) রামের কথা 

শুনে লক্ষণ রাঁদকে আলিঙ্গন করে ও অভিবাদন জানিয়ে যুদ্ধ বাত্রা 
করলেন। শ্ষিনি ভয়ঙ্কর রাবণকে দেখলে । 

বার হনুমান বাঁবণকে বাণ নিক্ষেপে নিবৃত্ত করবার জন্ক তার 

'দিকে ধাবিন্ভ হলেন । তীর রথের নিকট উপস্থিভ হয়ে স্বীয় দক্ষিণ 
বাহু উঠিয়ে বুদ্ধিমান হন্তঘাঁন রাঁধণকে এই কথা বললেন-- 

দেব-দানব-গন্ধবৈর্যনৈশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ | 
অবধ্যত্বং তুয়া প্রাপ্তং বানরেভ্যন্ত তে ভয়ম্॥ (যু) ৫৯1৫৫ 

__বাক্ষদ, তুমি দেবভা, দানব, গন্ধর্ব, ক্ষ এবং রাক্ষসের দ্বারা অবধ্য 

এই বর পেয়েছো ! কিন্তু বানরদের থেকে ভোমার ভয় আছে। 
পাচ আঙ্গুল সহ সমুদ্যত আমার দক্ষিণ বাছু দেখ ভোঁমার 

দেহে চিরকাল ষে জীবাত্সা বাস করে আমি তাকে বধ করব। 

হনুমানের কথায় ুদ্ধ ছয়ে রাবণ হনুমাঁনকে বললেন, বানর তুমি 

নির্ভয়ে সত্বর আমাকে আধাত কর, কীন্ডতিলাঙ্ম কর, অভঃপর ভোষার 
বিক্রম দেখে ভোমাকে-বিনাশ করব। 

বাবণের কথা শুনে হনুমান বললেন, আমি প্রথমে তোঁঘাঁর 

পুত্র অক্ষকে নিহত করে ভোমাকে বধ করছি-সে কথা মনে 
রেখো 

হনুমান এই কথা বললে রাবণ পবন ভনয়ের বক্ষে এক চপেটা- 

ঘাত করনেন। সেই আঘাতে হনুমান পুনঃ পুনঃ চলতে লাগলেন। 
কিন্তু বুদ্ধিমান বীর হনুমান মুহূর্তকালের ঘধ্যে স্থির হলেন] ক্রুদ্ধ 

হয়ে তিনি রাব্ণকে ফিবে চপেটাঘাঁভ করলেন। হনুমানের টপেটা" 

ঘাতে রাবণ ভূমিকম্পে পর্বভ যেষন কম্পিত হয়, তেমনি কম্পিভ 
হতে থাকলেন | যুদ্ধন্সেত্রে রাবণকে চপেটাঘাতে নিপীড়িত দেখে 

খাধি, বানর, সিদ্ধ ও অন্থরপণ সহ সৃবমগ্ডলী হষধবনি করতে 

লাগলেন। (খষগ্জো বানরাঃ সিদ্ধ! নেছু্দেবাঃ সহাস্তুরৈঃ )। 

অভঃপব বীর বাণ আশ্বস্ত হয়ে বললেন- বানর, তুমি বীরত্বে 
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'আমার প্রশংসনীয় শক্র। (সাধু বানর বীর্ষেণ গ্লাঘনীয়োহসি মে' 

রিপুঃ।) 
রাবণ রাক্ষসরাজ হলেও বীরকে প্রশংসা করভে জানেন। তাই 

শক্র হনুমানের প্রশংসা করতে রাবণ কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি । 

এখানে তার উদার মনের পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে। 
রাবণের কথা শুনে হনুমান বললেন, আমার বীরত্বে ধিক্। কারণ 

তুনি এখন জীবিত আছ। তুমি আমাকে একবার আঘাত করে 

কি আত্মপ্রশংসা করছ? ভারপর আহার মুষ্টি প্রহার তোমাকে 
নিহত করবে | হনুমানের বাক্যে রাবণ ক্রুদ্ধ হতে হনুমানের বক্ষে 

একটা! মুক্ট্যাঘাত করলেন। হনুমান রাবণের সেই আঘাতে 
ব্হিবল হলে, বাষণ নীলের প্রতি ধাবিত হুলেন। রাঁবণের বাণে 

গীড়িত হয়ে বানরসেনা নীল এক হস্তে একটি পর্বত শিখর নিয়ে 
রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করল। ইতিমধ্যে হনুমান হদ্থ হয়ে যুদ্ধরত 
রাবণকে বললেন, রাক্ষম তৃমি যখন অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছ এ অবস্থায় 
ভোমাকে আর এক ব্যক্তি আক্রমণ কর] উচিভ নর । 

হনুমানের ন্যায় একটি পশুর মধ্যে বিবেকের ষে পরিচয় পাওয়। 
গেল আধুনিক সভ্য সমাজ সেই বিবেক রহিভ। ভাই আজ বিশ্ব 
জুড়ে এমন অশান্তি অরাজকত|। কুরুক্ষেত্রের প্রাক্কালে উভয়পক্ষ যে 
যুদ্ধের রীতি অনুমোদন করে ভার মধ্যে উপরোক্ত নিয়মচি আবদ্ধ 
ছিল। 

রাবণ সাভটি বাণাঘাতে পর্বত শূক্দটি খণ্ড খণ্ড করলেন। পর্বভ 

শৃর্স বিকীর্ণ হতে দেখে নীল নানা প্রকার বৃক্ষ উপড়ে রাঁবণের প্রতি 
নিক্ষেপ করল ঝ্বাবণ সেই বৃক্ষরাশিকে খণ্ড খণ্ড কবে নীলের উপন 
তীষণ শরাঘাড করতে লাগলেন। ব্াঁবণ যখন বর্ধার ধার'র মত 
নীলের উপর শরাঘাত করতে থাকেন, ভখন নীলকে কখনও রাবণের 

ধবজের উপর, কখন ধনুর অগ্রে, কখনও মুকুটাগ্রে সঞ্চারমান দেখে' 
লম্মমণ হনুমান ও বাম বিস্মিত হলেন। 
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রাঁবণও নীলের ক্ষিপ্রতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে অন্ভুত উজ্্বল আগ্নেস 
অস্ত্র গ্রহণ করলেন | নীলের দক্ষতায় রাবণকে বিভ্রান্ত হতে দেখে 
বানরগণ কলরব করে উঠলো । ভখন বানরের হর্যধ্বনিতে রাবণ 

'ভ্রুদ্ধ হলেন এবং দীলকে উদ্দেশ্ট করে বললেন--বানর, তুমি মায়ার 
দ্বার দ্রুতগামী হয়েছো । যদি সম্ভব হয় তবে ভোমাঁর জীবন রক্ষা 
কর। যদিও তুমি অনেক কাজ করেছ, ভবু আমার নিক্ষিপ্ত এই 
“অস্ত্রে ভোমার জীবন রক্ষা করভে চে! করলেও ভোমার মৃত্যু 
অনিবার্য এই কথ! বলে রাবণ একটি তীক্ষ আগ্নেয়ান্ত্র নীলের প্রতি 
নিক্ষেপ করলেন। সেই অস্ত্রাথাতে নীল সংজ্ঞা হারালেও প্রাণ 
হারালো না। 

নীলকে অচেতন দেখে রাবণ লক্ষণের প্রতি ধাবিত হলেন। 
তখন লক্মমণ বললেন, আমি এসেছি। দ্ৃতরাং তুমি বানরদের সঙ্গে 
যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। রাক্ষনরাজ রাবণ ুদ্ধ হয়ে বললেন, হে রাঘব, 
সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আমার দৃষ্টিপথে এসেছ। তোমার অস্তিমকাল 
উপস্থিত হয়েছে। তাই তুমি বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছো। এক্ষুণি তুমি 

আহার বাণবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করবে। 

লক্ষণ বিন্দুমান্র ভীত ন। হয়ে বললেন-- 
রাজন্ ন গর্জন্তি মহাগ্রভাবা 

বিকথসে পাপকৃভাং বরিষ্ঠ ॥ (যু$) ৫৯/৯৭ 
__রাঁজন, মহাপ্রভাবশালিরা তোষার ন্যায় বৃথা গর্জন করে নাঃ 
পাগীদের অগ্রগণ্য ভূমি বৃথা আত্প্লাঘা করছ। 

আমি তোমার শক্তি, বীর্য, প্রতাপ ও পরাক্রম উত্তমবপে জ্ঞাত 
আছি। এইজন্য ধর্মবাণ নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। এস, 
যুদ্ধ কর। বৃথ বাক্য ব্যয়ে কি লাভ ? 

এই কথা শুনে রাবণ লক্ষণের প্রতি সাতবাণ নিক্ষেপ করলেন | 

লগ্মনণও তা ছেদন করলেন। রাবণ জুদ্ধ হয়ে পুনরায় তীক্ষ শর 
-নিক্ষেপ করলেন লন্ষমণও বিচলিভ না হয়ে শরবর্ষণ করতে লাগলেন 
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এবং ক্ষুর, অর্থচন্্র, উত্তম্কর্ণী ও ভল্লের দ্বার! রাবণের সব বাণ 

ছিন্ন করলেন । লক্ষাণের দক্ষতা দেখে রাবণ বিস্মিত হয়ে পুনরায় 
তাঁর উপর তীক্ষ বাণ নিক্ষেপ করলেন। লক্ষমণও বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর 

বেগগামী বাণ রাঁবণের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলেন । 'রাবণ 

সেইসব বাণ ছিন্ন করে ব্রহ্মা! দত্ত কালাগ্ির মার শরের দ্বারা ল্মমণের 

ললাট আহত কবলেন। এইভাবে লক্ষণ ও রীঁবণের মধ্যে প্রচণ্ড 
যুদ্ধ হল। বিষুর অংশধন্য লক্ষমণ রাবণের ব্রহ্মার শির ছারা 
গীড়িত হয়ে মাটিতে পড়ে জ্বলতে লাঁগলেন। শক্তির আঘাভে 
লম্মমণকে বিহ্বল দেখে, রাবণ ভাঁড়াভাঁড়ি তাকে বাহু দ্বারা ধরতে 

গেলেন, কিন্তু পরাক্রমশালী হয়েও বাবণ সুমিত্রা নন্দনকে মাটির থেকে 
তুলতে পারলেন না। 

ষেরাক্ষসরাজ রাবণের বিক্রমে দেৰভাবা পর্য্যন্ত ভীত, সেই 
রাবণ মানুষ লক্ষাণকে উত্তোলন করতে সমর্থ হলেন না! এই 
সামান্য ঘটন। যেন রাবণের ভবিষ্যৎ পরিণতির সূচনা করছে। 

অতঃপর ক্রুদ্ধ হনুমান রাবণের বক্ষে মুষ্টি ধারা আঘাত করে 
তাকে ভূভলে পতিত করলেন | তার মুখ, চোধ ও কান হতে 
শোঁণিত ধার! নি:স্থত হতে থাকে । রাবণ ক্লান্ত হয়ে রখের পম্চামভাগে 
উপবেশন করঙগেন, এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। রাবণ সংজ্ঞাহীন 

হয়ে পড়ায় খধিরা বানররা অস্থ্ররা ও স্থুরবৃন্দ সন্তু হলেন। হনুমান 
লগ্মমণকে স্বীয় বাছদ্বাা উখথিভ করে তাঁকে রামের নিকটে আনলেন ! 

পরাজিত লন্মণকে পরিত্যাগ কনে সেই শক্তি রাবণের রথে 

পুনরায় গমন করলো। কিছুক্ষণ জংজ্ঞা লুপ্ত থাকার পর, রাবণ 
পুনরায় মহাধনুও শাণিত শর সমুহ হস্তে গ্রহণ করলেন। লক্ষমণও 
পুনরায় দুষ্থ হলেন । 

বানরদের বিরাট বাহিনীর মহা মহা! বারদের যুদ্ধক্ষেত্রে শাসিত 
দেখে, রাম রাঁবণের অভিমুখে ধাবিভ হলেন | তখন হনুমান রামকে 
বললেন, যেমন বিষ গরুড়ের উপর আরোহণ করে দানবদের বিনাশ 
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করেন ( বিষুর্ধ! গরুত্ুন্তমাকহামরবৈরিণম্ ) ভেমনি আপনি আমার 
পিঠে আরোহণ করে এই রাক্ষসকে শাসন করুন| 

রাম হনুমানের পিঠে আরোহণ করলেন! রাঁম বুথোপরি রাঁবণকে 
দেখে জুদ্ধ হয়ে তার প্রতি ধাবিত হন্দেন। তিনি রাবণকে বললেন, 
আমার অপ্রিয় কাজ করে তুমি কোথায় গিয়ে প্রাণ রক্ষা করবে? 

যদীন্দ্র-বৈবস্বভ-ভাক্করান্ বা 
্বয়্তু-বৈশ্বানর-শঙ্বরান্ বা, 

গমিম্তমি ত্বং দশধা দিশো বা 
তথাপি মে নাগা গতো বিমোক্ষ্যসে ॥ (যুঃ) ৫৯১৩০ 

যদি ইন্দ্র, যম অথবা দূর্ষের নিকট কিন্বা ্রহ্মা, অনল ও 
অঙ্করের নিকট বা বরণে ভঙ্গ দিয়ে দশ দিকে পলাষন কর, ভথাপি 
অগ্থ আমার হস্ত হতে বিমুক্ত হবে না। 

আজ তুমি নিজেব শক্তির দ্বারা লক্ষণকে আহত করেছ। 

তাভে বিষগ্ হয়ে আমি ভার প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি । 
রাক্ষদরাজ, আমি পুত্র, পৌত্রসহ তোমার মৃত্যু ঘটাবো | রাবণ, 
জনশ্থানের অদ্ভুভ দর্শন, উত্তম 'অন্ত্রধারী চতুর্দশ সহত্র “রাক্ষস এই 
রাম স্বীয় বাণসমুহু দ্বারা নিহভ করেছে । 

রামের কথ! শুনে পুর্ব শবক্রভার কথা স্মরণ করে রাক্ষসরাজ 
রাবণ রাষের বাহন হনুমানকে আক্রমণ করলেন। রাবণের দ্বারা 
আহ হনুমানকে দেখে রাম কুদ্ধ হলেন | বাম রাবণের অশ্ব, ধবজ 
ছত্র, পডাকা, সারথি, অশনি, শুল, খডগ, রথ প্রভৃতি তার শাণিভ 
বাঁণেব দ্বাবা খণ্ড খণ্ড করলেন | রাম বজ্র ও অশনির স্যার ভেজ দীপ্ত 

বাঁণের ছ্বারা সবেগে রাবণের বিশাল ও হ্থন্দর বক্ষে আঘাভ করলেন। 
বামের আঘাতে ব্বাবণ পীড়িভ ও কম্পিভ হলেন এবং তার হস্তস্থিত 
ধনু বিচ্যুত হল। রাবণকে বিহ্বল হতে দেখে রাম বাঁবণের দূর্যের 
স্তায় দীপ্তিমান কিরীট ছে্ন করলেন। রাম অতঃপর রাবণকে 

বললেন-” 
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কৃ্তং তয়] কর্ম মহত সুভীমং 

হতপ্রবীরশ্চ কৃতত্বরাবৃম্। 
ভন্মাৎ পরিশ্রীস্ত ইতি ব্যবস্ত 

ন ত্বাং শবৈমৃত্যুবশং নয়মি 1 (ুঃ) ৫১/১৪২ 
স্পতুমি আজ অত্যন্ত ভয়ানক কাজ করেছো! । আমার সেনাদের 

অধ্যে বীরদের নিহত করেছে! সেইজন্য পরিশ্রীস্ত--এই স্থির করে 
শরের প্রহারে ভোম্বাকে যমের অধীন করব না। 

নিশাচরপতি, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে পীড়িত বলে জানাচ্ছি, শোন লক্কায় 
ফিরে সুস্থ হয়ে রথ, ধনু, সেনাসহ এসে আমার পরাক্রম দর্শন কর। 

বামের এই উক্তি শুনে আহত বাবণ সহসা লঙ্কায় প্রবেশ 

করলেন। রাম লক্ষণ ও অন্যন্য বানরদের শরীর হতে বানগুলি 

নিফাশন করলেন। রাবণকে পরাজিত হতে দেখে তার শক্ররা 
আনন্দিত হলো! ! 

এদিকে রামের বাণাঘাতের ভক্বে রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ করুলন | 
তখন ভার দর্প চুর্ণ হয়েছিল। তাব ইন্দ্রিয় গীড়িভ হলো। ( ভগ্নদর্প- 
স্তদা রাজ বতুব ব্যথিভেন্দরিয়ঃ)! 

মাতল্ল ইৰ সিংছেন গরুড়েনেব পন্নগঃ 

অভিভূভোহভবদ রাজা রাঘবেণ মহাতুনা ॥- (যু) ৬*]২ 
যেমন সিংহ হস্তীকে, গরুড় সর্পদের পীড়িত করে, তেমনি 

মহাত্ম! রাঘব রাবণকে অভিভূত করলেন। 
ব্রহ্মদণ্ডের প্রতীক ও বিভ্যুতের ন্যায় চঞ্চল তেজস্বী রাঘবের বাণগুলি 

স্মরণ করে রাবণ ক্অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, সুবর্ণ সিংহাঁসনে উপবিষ্ট 

হয়ে রাবণ রাক্ষসদের সম্বোধন করে বললেন-_ 
সর্বং ভ খলু মে মোক্ষং ষ€ ভণ্তং পরমং ভপঃ | 
ষ্ড মমানে। মছেন্দ্রেন মানুষেণ বিনিজিভঃ || (ঘুঃ) ৬০1৫ 

আমি ষে কঠোর তপ্ত করেছিলাম. সে সমস্ত ব্যর্থ হল। কারণ 
আজ মহেন্দ্রের সমতুল্য আমি (রাবণ) মানুষের দ্বারা পরাজিভ হলাম । 
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ব্রহ্মা! আমাকে বলেছিলেন যে, তোমার মনুষ্য হতে ভয় আছে। 
তীর সেই ভীষ্ণ বাক্য এই সময় সত্যে পৰিণ্ভ হচ্ছে। 

দেব-দানব-গন্র্বৈ- বক্গ-বাক্ষস-পন্নগৈঃ 1 
অবধ্যত্বং ময়া প্রোক্তং মানুষেভ্যা ন যাচিতম্ | (যু) ৬০৭ 

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, ষক্ষ, রাঁক্ষম, ও পন্নগগণ আমাকে বধ করতে 

পারবে না_আমি এ বর চেয়েছিলাম, মানুষের ছারা অবধ্যত্ব প্রার্থনা 

করিনি। 
পূর্বকালে ইস্কাকুলজাত রাজা! অনরণ্য অভিশাপ দিয়ে বলে 

ছিলেন তীর বংশে এক মহাপুরুষ জন্মাবেন, তিনিই আমাকে সপুত্র 
সসচিব বধ করবেন | অনরণ্য ধার কথা বলেছিলেন দশরথ তনয় 

রামই ভিনি। ভাছাড়৷ পুর্বকালে বেদবস্ভীকে আমি ধর্ষণ করায় 
ভিনি আমাকে শাপ দিন্লেছিলেন। তিনি এই জনক নন্দিনী সীতা 
রূপে সমৃত্পন্ন ভয্েছেন। সেই প্রকার উমা, নন্দীশবর, ববণ কন্তা 
পুর্জিকাস্থদী (র জন্য ভগবান ব্রন্ধা ) ও রস্তা(র জন্য নলকুবের )ষা 

বলেছিলেন ভারই ফল.আমি পাচ্ছি। খধিদের বাক্য কখনও অসভ্য 
হয় লা। তীদের শ্বাপই আমার ভর অথবা সঙ্কটের কারণ হরেছে-_ 

এই কথা জেনে এখন তোমরা বিপদ দূর করবার জন্য উপায় চিন্তা 
কর। 

রাঁবণের মভ মহাপরাক্রমশালী রাজার তার অধীন্চ্থ সামান্ত 

বাঙ্ষদদের সমীপে আত্ম অপকীন্তি প্রকাশ করা ও ভার জগ্য প্রাপ্ত অভি- 
শাপের কথা ব্যক্ত করার মধ্যে তাঁর সরল হদয়ের পরিচয় পাওয়া 

যয়। আধুনিক যুগে পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই বোধ করি অকপটে 
এমন ভাবে আপন পাপের স্বীকারোক্তি করে না| বরং নিজের পাঁপ 
কর্মকে সমর্থন করে। রাবণের কঠোর তপস্তার ফলেই বোধ হয় 
তীর পক্ষে এতটা স্প্উটকথা ও আত্ম বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছিল। এই 
প্রসঙ্গ 2০০ এর উদ্ভিটি ব্মরণ করিবে দেয়--£১ 7181) 81010. 

11651 06 2517910760. 6০ ০0স71 0296 119 1185 18912 10) 019 
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_ ব্রাবণের জন্ম বৃত্তান্তে জানা যায় ঘে তাঁর জন্মকালে তার ছুটো 

সত্তা ছিল। একটি মুনি, খষির সত্তা, দন্যটি রাক্ষসীর সন্ত | প্রন্কতিণ্হ 

অবস্থায় রাবণের মুখে যে দব স্পট বা অকপট উদ্ভি শোনা গেছে 
তা তার মধ্যে খষি সত্তারই পরিচয় বহন করেছে। অন্যপক্ষে তার 
চরিত্রগত ব্যভিচার, শক্তি গর্ব, দুষধার্য গ্রভৃভি তাঁর রাক্ষস সত্তার 
শ্রমাথ। 

রাবণ রাক্ষমদের নির্দেশ দিলেন ভারা বীজমার্গে তথা গোপুর 
বিধরে যেন অবস্থান করে এবং দেব ও দানবদের দর্পহারী ত্রহ্মার 
শাপে নিদ্রাভিভূভ কুস্তকর্ণকে জাগায়। যুদ্ধে নিজের পরাজয়, 
প্রহস্তের নিধন জেনে রাবণ ভয়ঙ্কর রাক্ষপদের আদেশ কবলেন- 

তোমরা নগরের দ্বার গুলিতে থেকে ত] রক্ষা কর ও প্রাকারে আরোহণ 
কর। আর নিদ্রিত কুস্তকর্ণকে জাগাও। কামোপভোগ হড-_ 
চেতন সে নিশ্চিন্ত হয়ে সুথে নিত্রিত আছে। মে কখনও নয়, কখনও 

সপ্ত, কখনও দশ, কখনও বা অষ্ট মাস ঘুমিয়ে থাকে । আমার সন্ধে 
পরামর্শ করে দে আজ নয় দিন নিদ্রিত আছে। মহাশজিশালী 

কুস্তকর্ণ সমস্ত রাক্ষদদের শিরোমণি । তোমরা ভাকে দ্রুত জাগাও | 
- সে নিশ্চয় সমরে বানরদের ও রাজপুত্রদ্ব্নকে শীঘ্র নিহত করবে। 

কুস্তকর্ণ জাগরিভ হলে এই অভি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রামের হাতে পরাজিত 
হবার ছু'খ আমার খণ্ডন হবে। 

কিং করিস্তাম্যহং তেন শক্রতুল্যবলেন ছি। 
ঈদৃশে ব্যসনে ঘোরে যো ন সহায় কল্পতে ॥ ( যুঃ) ৬০২১ 

এই নিদারুণ বিপদে যে আমার সাহাধ্য করবে না, সে নল বীর 
হলেও তাকে নিয়ে আমি কি করব ? 

- শ্বাবণের কথা শুনে রাক্ষপরা অভি শীঘ্র কুস্তকর্ণের আবাসে গেল। 
(কুন্তকর্ণ চরিত্র দ্রষব্য ) 
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কুস্তকর্ণকে জাগিয়ে রাক্ষসরা রাবণকে জিজ্ঞেস করল, কুত্তকর্ণ কি 
'সোজা৷ যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন অথবা! তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ? 

রাবণ কুস্তকর্ণ জেগেছেন শুনে হট চিত্তে বললেন-_আমি 
কুস্তকর্ণকে এখানে দেখতে ও পুজা করতে চাই। রাক্ষ্র! তার 
আজ্ঞা পালন করতে গেল । 

কুস্তকর্ণ রাবণের প্রাসাদে প্রবেশ করে পুষ্পকবিমানে রাবণকে 
বসে থাকতে দেধলেন। রাবণ কুন্তকর্ণকে দেখে আনন্দে তাকে 
নিকটে আনলেন। কুন্তকর্ণ রাঁধণকে প্রণাম করে জিজ্েস করলেন 
কি কাজ করবেন। রাবণ সন্ত হয়ে তাকে আলিঙ্লন করলেন | 
কুস্তকর্ণের প্রশ্নোস্ররে রাবণ বঙগগলেন-নিপ্রিত অবস্থায় তোমার 
বহুকাল অভীত হরেছে। নি্রিত থাকান্ রামের থেকে আমার 
ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়েছে, তুমি তা জান লা। 

দ্শরথপুত্র রাম স্তৃগ্রীবের সঙ্গে সাগর লঙ্ঘন করে আমার 
কুলনাশ করভে আরম্ত করেছে। সমুদ্রে সেতু বন্ধন করে স্থে 
লঙ্কায় এসে বন উপবন বানরদের দ্বারা আচ্ছন্ন করেছে। আমার 
প্রধান প্রধান রাক্ষদ বীরদের বানরর! নিহত করেছে। যুদ্ধে 
বানরদের কেউ জয় করতে পারেনি! এদের হত্যা করে আমার 
ভয় দুর কর,পেই জন্ক তোমাকে জাগিয়েছি। আমার সমস্ত কোষ 
ক্ষন হয়েছে। 

্রারস্বেমাং পুরীং লঙ্কাং বালবৃবাবশেধিতাম্। [যুঃ] ৬২1১৮ 
_-তুমি বালবৃদ্ধ অবশেধিত এই লঙ্কাপুরীকে রক্ষা কর। 
তুমি ভাইয়ের জন্য এ সুদুর কাজ কর। পূর্বে আমি কখনও 

কোন ভ্রাভাকে এ কথা বলিনি। তোমার প্রতি আমার কত ন্নেহ 

এবং তোমার উপর কত আশা। তুমি দেবাহ্থর সমরে বন্থবার 

প্রতিদব্বী স্থান নিয়েছে এবং পূর্বে দেবতা ও অস্থরদের পরার্সিত 

করেছো!। মহাবীর, তুমি সমস্ত বিক্রমের কাজ কর। প্রাণীদের 

মধ্যে তোমার মত বলবান দেখা যায় না। রপপ্রেমী বান্ধবদের তুমি 
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প্রিয়। তুমি তোমার প্রিদ্ধ কাছ দম্পনন করে শত্রু সেনাদের ছিন্ন 

ভিন্ন করে দাও । ্ 
রাবণের মভ্ দুর্ধ্ধ মহাপরাক্রমশালী বীর যিনি একদিন স্বর্গ 

মর্ত্য পাতাল জয় করেছিলেন, উপরের উক্তি তার অসহায় অবস্থার 

কথা প্রকাশ করে। শৌর্য বীর্য থাক? সত্বেও নিজের কুকর্মের ন্মৃতি 
তাঁর সমস্ত কিছু যেন অপহরণ করেছে, ভাই অসহায় ভাবে রাবণ 
বলেছেন--মগ্মৈবং নোক্পুর্বো ছি ভ্রাতা কশ্চিং পরন্তপ। এই 
একটি বাক্যে তার হৃদয় উদ্বেলিত ব্যথ। ফুটে উঠেছে। যে বীরের 
পরাক্রমে দেবতা, দানব, ষক্ষ প্রভৃতি সকলেই ভীভ, আজ তিনিই 
অদহায় শিশুর মত কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্য কামনা করছেন। এর 
চেয়ে পরিহাস আর কি হতে পারে ? 

কুন্তকর্ণ রাঁধণের কুকর্মের জন্ তাকে নিন্দা কবলেন। রাবণ 
ভা সহ্থ করতে না৷ পেরে কুদ্ধ স্বরে তাকে বললেন তুমি মাননীর 
গুরু এবং আচার্যের মতা কেন উপদেশ দিচ্ছ? এই রকম কথায় 
কি প্রয়োজন ?' এধন যা অবশ্য কর্তব্য তা কর। আমি ভান্তি বশে 
চিত্ত মোহে অথবা নিজের বিক্রমে আশাম্বিভ হয়ে প্রথমে যে 

তোমাদের কথা শুনিনি ত৷ পুনরাস় ব্যক্ত করা নিরর্থক। 
অন্মিন্ কালে তু যদ্ যুক্তং ভদিদানীং বিচিন্ত্যতাম্। 
গতন্ত নানুশোচস্তি গতন্ত গতমেব হি ॥[যুঃ] ৩৩,২৫ 

--ঘ। অতীত, ভাতো! অতীতই | ভার জন্য বারংবার শোক কর না, 
অধুনা ঘ! কর্তব্য, তা চিন্তা কর| 

তোমার পরাক্রম দিয়ে আমার অনীতি জনিত ত্রুটি জয় কর 
যদি আমার উপর তোমার কিছুমাত্র আকর্ষণ থাকে, যদি নিজেকে 
বীর মনে কর, যদি এই কার্যকে কর্তব্য বলে হৃদয়ে স্থান দাও, তাহলে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও | 

রাবণ ভাই কুস্তকর্ণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবার উদ্দেশ্যে কে প্রকৃত 
সদ বা কে প্রকৃত বন্ধু তা ব্যাখ্যা করে বললেন -_ 
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যদি কার্যাং মমৈততে হৃদি নার্য্ভমং মভষ্। 
স স্থুহ্ যে। বিপনার্থং দীনযভ্যুপপদ্ধভে | 
স বন্ধুর হপনীভেষু মাহাব্যায়োপকলতে। [ যুঃ] ৬৩া২৭-২৮ 

-তিন্ি প্রকৃত স্ুহদ, ফিনি সমস্ত কার্য ন্ হয়ে ঘাবার পর 
দীন স্বজনগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন ও ভিনি বন্ধু, হিনি বিপথে 
গমনকানী পুরুষকে রক্ষা করেন। 

বাবণের কথা শুনে কুত্তকর্ণ তাকে সান্তনা দিয়ে যুদ্ধ বিষয়ে মন্ত্র 
দিলেন এবং যাত্রা করলেন ! (কুম্তকর্ণ চকিত্র ভুষব্য ) কিন্তু রামের 
হাতে কুন্তকর্ণ নিহত হলেন 

কুন্তকর্ণ নিহত হয়েছে গংবাদে রাবণ লংজ্ঞাহীন হয়ে ভূভলে 
পতিত হলেন! সংজ্ঞ। লাভ কৰে পুনরার় রাবণ বিলাপ করে বললেন, 
মহাবল কুত্তকর্ণ, দৈববন্দতঃ তুমি আমাকে ভ্যাগ করে যমালয়ে 
গ্িয়াছ। তুমি আমাকে ও বান্ধবদের কণ্টক মুক্ত লা করে. শত্রদের 
শক্তি বৃদ্ধি করে কোথায় যাচ্ছ? 

ইদানীং খন্বহং লান্রি ষস্ত মে পভিভো ভূজঃ। 
দক্ষিণোহয়ং সমাশ্রিগ্ত ন বিভেমি স্থরান্থরাৎ ॥ (ফু) ৬৮১২ 

--যে দক্ষিণ হস্ত আশ্রন্ধ করে আমি স্রান্ুরকে ভয় কিনি, লেই 
বাহু পতিভ হওযায় এখন আ্রামি লুপ্তপ্রার হলাম। 

রাজ্যেন নাস্তি দে কার্্যং কিং করিস্তামি সীভদা। 
কুন্তকর্ণবিহীনস্য জীবিতে নান্তি মে মতি (যুই) ৬৮1১৭ 

- রাজ্যের আমার প্রয়োজন নাই। সীভাকে নিদ্বে দামি কি করব ? 

কারণ কুস্তকর্ণ বিহীন হয়ে বেঁচে থাকতে আমার ইচ্ছা নেই। 
বাবণের এ ভরা প্রেম নিখুঁত! ৃঁ 

ুদ্ধ ক্ষেত্রে মুমুষ্ু লক্ষমণকে দেখে রামও এই ভাবে শোক 
করেছিলেন । ছুর্যোধন চরিত্রে এ ধরণের ভ্রাত্ প্রেম কোথাও দেখা 

যায়নি! 

বাবণের এই উক্ভিডে তীর মধ্যে গভীর হভাখাঁর এবং ভগ্নোছ্ধমের 
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ভাব প্রকাশ পেয়েছে। দুর্ধ্ধ বাক্তি কোন কারণে অক্ষম হরে পড়লে 

তার যানপিক দুর্বলতা তাকে গ্রাস করে। রাঁবণের এই হ্বীকারোক্তি 

হভে ভার কিছু আভাস পাঁওয়া যায়| 

কুস্তকর্ণের জন্য পুনরায় রাবণ শোক করে বললেন কি করে দেব- 

দানব দর্পহারী কালাগ্মির ন্যায় এপ বীর আজ রামের দ্বারা নিহত 
হুল। বজ্র নিষ্পেষণে যার কখনও গীড়া হত লা। সেই ভুমি রাম 
বাণে গীড়িভ হয়ে কিবপে ভূভলে শয়ন করে আছ। খধিবৃন্দ সহ 
দেবতারা! যুদ্ধে ভোমাকে নিহত দেখে আনন্দিত হয়েছেন। আজই 
বানরের! সুযোগ পেয়ে নিশ্চয়ই সানন্দে লঙ্কা! দ্বার এবং দুর্গের সর্বত্ 

আরোহণ করবে। যদি আমি ভ্রাতু হভ্যাকারী বাঘবকে নিহত 

করতে ন! পাবি ভবে এই ব্যর্থ জীবন অপেক্ষা মৃত্যু আমার শ্রেয়। 
অগ্ই আমি রণক্ষেত্রে যাব, যেখানে আমার অনুজ শায়িত রয়েছে। 
আমি ভ্রাতৃবিহীন হয়ে ক্ষণ মাত্র বাঁচতে পারব না। (নহি ভ্রাভুন 
সমুতহজ্য ক্ষণং জীবিতুমু্সহে ) কুন্তকর্ণ পুর্বে আমি দেবভাদের 
নানাভাবে নিঞ্জিভ করেছি, তীরা আজ আমাকে দেখে উপহাস 
করছেন। তুমি নিহত হওয়ার আমি কিবপে ইন্দ্রকে জয় করব ? 
বিভীষণের কল্যাণকর উপদেশ আমি গুলিদি| ভারই ফল আমি 
ভোগ করছি। কুত্তকর্ণ এবং প্রহস্তের নিদারুণ পরিণতি এখন 
আমাকে বিভীষণ বাক্য ম্মরণ করিয়ে লজ্জা দিচ্ছে! যেহেতু আমি 
ধর্মাত। বিভীষণকে ভাড়িত্বে দিয়েছি । আজ সেই দুর্মের দুঃখাঁবহ 
পবিণাম উপস্থিত । 

ভ্রাভা ও অনুগামীদের ভ্বন্য রাবণের এই শোক বা বিসীষণের 
উপদেশ উপেক্ষার জন্য এট অনুশোচনা] কি সভ্যিই রাঁবণের জীবনের 
গতি ফির্যেছিল ? বাবণের পরবর্তী পদক্ষেপ তাঁর মধ্যে কোনৰপ 
পরিবর্তনের সূচনা করে না। 1127৮ [8019৫ বলেছেন---0 
0০ ৪০ 00 10010 15 01৩ 1059 79981162006--এই প্রকারের 
সদেচ্ছ| ন্বাবণের মধ্যে কখনও দেখা বার নি। 
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যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি রাবণের বিবেককে জাগালো! না অন্যপক্ষে 
রাবণ পুত্রদের ও ভাইদের যুদ্ধে যাবার আদেশ দিলেন | তাঁরাও 
যুদ্ধে পরাজিত হয়, রাক্ষস বীররা এক এক করে বানরসেল!ও রাম 
লক্মনণের হাতে নিহত হয়। রাবণ পুত্র অতিকায় লক্ষণের দ্বারা 
নিহত হওয়ায় রাবণ টিস্তিভ হয়ে বললেন সমস্ত শন্্রধারীর মধো 
অগ্রগণ্য অমর্ধণ ধুত্রাক্গ, অকম্পন, প্রহস্ত কুত্তর্ণ প্রভৃতি মহাবীর 
প্রত্যেকেই এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। বীর পুত্র ইন্্রজিৎ রাঘব ভ্রাড়- 
দ্বয়কে নাগ পাশে আবদ্ধ করেছিল, যে বন্ধন মহাবল সুর অন্থুর ষক্ষ) 
গন্ধর্য, সর্পগণও কাটবার সক্ষম নয়| জানি না কোন খায়ার রাম 
লক্ষমণ সেই বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছিল। আমার আঙ্ঞায় যে সব 

. মহাবীর রাক্ষস যুদ্ধে বের হয়েছিল, ভার! সকলেই মনুস্ত বীর রামের 
হাতে নিহত হয়েছে, কেউ রণক্ষেত্র হতে ফিরে আসে নাই! 

নাশয়েৎ দবলং বীরং সন্থগ্রীবং বিভীষণম্। 
অহো ্বলবান্ বাঁমো মহদন্ত্রবলঞ্চ বৈ || (যু-)৭২1১০ 

- সৈন্যবর্গসমেত বীর স্বগ্রীৰ ও বিভীষণকে শাসন করডে সমর্থ 
এমন বীর দেখছি লা | রাম কি বিপুল শক্তিশালী এবং তাঁর আন্ত 
বলও কি ভর়ঙ্কর। 

ধার বিক্রমে রাক্ষদরা নিহত হয়েছে সেই বীর রামকে রোগ 
শোকমুক্ত নারায়ণ বলে আমার মনে হচ্ছে। (রাঘবং বীরং নারায়ণ 
মনামরম।) 

ষে মনুষ্যবপী রামকে রাবণ এতদিন হেয় জ্ঞান করেছিলেন তাঁবই 
শরাঘাভে মহাকীর প্রিয়জনদের হারিয়ে রাবণের রাম সম্বন্ধে ধারণা 

সম্পূর্ণ বদলে গেল। 
রামের ভয়ে লঙ্কাপুরীর ঘার ও তোরখবন্ধ। ভরখন রাবপ দিকে 

দিকে আদেশ জারি করলেন-_অপ্রমত্ত সৈনিক দ্বারা এই পুরীর 

সর্বত্র রক্ষা করবে | অশোক বলে সীতার শ্রিবিকা রক্ষা করবে 

সেখানে কে ঢুকছে বা বার হচ্ছে সেই দিকে নজর রাখবে | যেখানে 
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যেখানে সৈম্কদের শিবির আছে, সেখানে নিজ নিজ সৈন্ত ছারা সর্বত্র 

ঘিরে রাখবে । দিবারাত্র বানরদের কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখতে 

হবে| বানরদের উপেক্ষা করবে না। শত্রু পক্ষীয় সৈন্যদের সতর্ক 

ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। 

রাবণের এইবপ লভর্ক নির্দেশে থেকে রণ ও রণকৌশল সম্বন্ধে 
তীর বিচক্ষণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং তিনি ষে ষথার্থই 
একজন প্রধান যুদ্ধবিদ ছিলেন ভা! সহজেই অনুমান করা যায়। 

রাবণ সকলকে যথাসময়ে উপদেশ দিযে শোকার্ত হয়ে নিজের 

প্রাসাদে প্রবেশ করলে রাবপপুন্র ইন্দ্রজিৎ পিতাকে শোকমগ্ন ও 
দীন দেখে তাকে আশ্বীস দিয়ে বললেন যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তীর বাঁণে কেউ 
বাঁচতে পারবে না| এরূপে আশ্বাস দিয়ে ইন্দ্রজিও যুদ্ধ যাত্রার 
প্রীকালে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে, রাবণ তাকে আশীর্বাদ 

করে বললেন, পুত্র, যুদ্ধে তোমার প্রতিদন্থী রথী কেউ নেই। তুমি 
ইন্দ্রকে জয় করেছ | তোমার নিকট মানুষ তুচ্ছ, তুমি নিম্ন রাঘবকে 
বধ করে আসবে। ইন্দ্র্জিৎ পিতার আশীর্বাদ মাথায় নিরে যুদ্ধ 
যাত্র! করলেন । (ইন্দ্রজি চিত্র দ্রব্য |) ইন্দ্রজিৎ ত্রঙ্গান্্র প্রয়োগ 
করে বহু বানর সেনা নিহত করেন এবং রাম লম্মমণকে অচৈভন্য করে 

রণক্ষেত্রে শায়িত রেখে রাঁধণের কাছে তার রণজয়ের সংবাদ ঘোষণা 
করলেন। 

এদিকে রাম লক্ষমণের মুচ্ছিঙ অবস্থা ও বানর সেনা! ছিন্ন ভিন্ন 
দেখে জান্ববানের নির্দেশে হিমালয়ে দিব্য ওষধি সংগ্রহের জন্য হনুমান 
হিমালকের দিকে গেলেন। এবং ওষধি নিয়ে প্রভ্যাগমন করে সেই 
ওষধির গন্ধে রাম লক্ষণ এবং সমস্ত বানর সেনা পুনরায় সুস্থ হয়ে 
উঠলেন। 

অন্যদিকে লঙ্কার যুদ্ধে আহত ও নিহত রাক্ষদের রাবণের 

আজ্ঞায় সমূত্রে নিক্ষেপ করা হলো। স্ুগ্রীব বললেন কুস্তকর্ণ এবং 
কুমারগ্রণ নিহত হওয়ায় রাবণের পক্ষে লঙ্কাপুরী রক্ষা করা কোন 
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প্রকারে সম্ভব নয়। সুতরাং বীর বানরেরা উদ্ধা হস্তে লঙ্কাভিমুখে 
অভিষান কর। এ আদেশ অনুযায়ী বানরের উদ্ধা হস্তে লঙ্কাপুরীর 
সহজ্জ সহজ্র অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, ক্ষুদ্র পথ এবং প্রাঙলাদে অগ্নি 
সংযোগ করলে, তাতে সহজ্র সহম্্র গৃহ অগ্নি দগ্ধ হল | বাক্ষসরা 

ভয়ে পলাদ করতে লাগল | ভখন দগ্ধ শরীরে রাক্ষসর! বানর সেনার 

উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো! বানরদের সিংহনাদে ও ববাক্ষসদের দ্বার্তনাদে 

দশদিক্ সমুদ্র ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিভ হয়ে উঠল । ভার জঙ্গে রামের 
যন্ুর জ্যা_-এই দশ দিক ব্যপ্ত করুল। বিমান ও গৃহগুলি রামের 

বাণে পতিভ হচ্ছে দেখে রাক্ষসরা তুমুল যুদ্ধের উষ্ভোগ করল। 
নগরী বানরদের আদেশ করলেন নিজ নিজ দ্বারে দগ্ডারমান 

থেকে যুদ্ধ করতে | বানর বীররা উদ্ধ। হস্তে লঙ্কার দার রক্ষ। করতে 

ব্রতী হলে রাবণ তা দেখে জুদ্ধ হয়ে কুত্তকর্ণ পুত্র কুত্ত, নিকুণ্তকে যুদ্ধে 

পাঠালেন। রাবণ যুপাক্ষ, শোনিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন নামে চার 

রাক্ষসকে তীর ভ্রাতুদ্পুত্র ছয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবার নির্দেশ 

দিলেন । উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল | বানর বীর অঙ্গ, দ্বিবিদ, 

মৈন্দ ও স্প্রীৰ কম্পন প্রজঙ্থ শোনিভাক্ষ, যুপাক্ষ ও কুস্তকে বধ 

করে। হনুমান নিকুত্তকে বধ করে । 

_ কুস্ত নিকুত্তের মৃতু সংবাদ গুনে রাবণ ক্রোধে ও শোকে তর পুন 

বিশালক্ষ মবরাক্ষকে বললেন, তুমি বিপুল সৈন্য নিয়ে বানর সৈম্ত সহ 

রাম লক্ষমণকে বধ কর। কিন্তু রাম মকরাক্ষকে বধ করেন । 

অভঃপর রাবণ পুনরায় ইন্দ্র্জিতকে বললেন, তুমি সর্বপ্রকার 

বলবান। সুতরাং দৃশ্ট অদৃশ্ঠ হয়ে মহাশক্ভিমান ভ্রাতৃদ্য় রাম লক্মণকে 

বধ কর। তুমি ইন্দ্রকে জয় করেছো, ছুজন মানুষকে দেখে যুদ্ধে 

তাদের বধ করতে পাবৰে না? (কিং পুনর্মানুষৌ দৃষ্টা ন বধিষ্যসি 

সংযুগে।) ইন্দ্রভিৎ যজ্পভূমিতে প্রবেশ করে হথাবিধি অগ্নিতে হোম 

করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। অভঃপর রাবণেব আঙ্ঞায় ইন্দ্রজিও 

ভ়্কর যুদ্ধ সুরু করেন। ইন্দ্রজিভের বখের উপায় নিয়ে রাম 
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লক্ষণের মথ্যে আলোচনা হয় এবং এক ভয়ঙ্কর সংগ্রামে লক্দমণ 
ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেন । (ইন্দ্র চরিত্র দ্রষ্টব্য )। 
রাবণের মন্ত্রীর! ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে গিয়ে 
ভা প্রত্যক্ষ করল? ভারপর ভাবা সত্বর রাঁবণের নিকট গিয়ে বলল, 
মহারাজ, আমরা দেখলাম বিভীষণের সাহায্যে লক্ষাণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
আমাদের দৈন্যদের লন্দুখে আপনার তেজন্বী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ 
করেছে। আপনার বীরপুত্র ষিনি রণক্ষেত্রে কখনও পরাজিভ হননি, 
ভিনি প্রথমে লক্ষমণকে শরসমুহ দ্বারা পরিবৃত্ত করে অবশেষে লক্ষাণের 
হাভে নিহত হয়ে উত্তম লোকে গমন করেছেন । 

রাক্ষপরাজ রাবণ বীর পুত্র ইন্দ্রজিতের সেই ভয়ঙ্কর নিধনবার্ত! 

শুনে মুছ্িভ হলেন। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করে পুত্র শোকে 
আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তুমি দেবেন্্রকে পরাজিত 
করে সন্প্রতি কি প্রকারে লক্ষণের বশীভূত হলে? যুদ্ধে তুমি কুদ্ধ হলে 
কালান্তক যুগল অথবা মন্দরগিরির শূর্গ সকলকেও ভেদ করতে 
পারতে । আজ মি বমরাজকে প্রশংসা করছি । কারণ তোমাকে 
আজ তিনি তান কবলীভূভ করতে পেরেছেন । তুমি যে পথের 
পথিক হয়েছ, যোদ্ধারাও অমরগণও সেই পথের অভিলাষী হয়ে 
থাকে । 

যঃ কৃতে হন্তাভে ভু স পুমান্ স্বর্গমচ্ছতি। 
আছ ছেবগণাঃ সর্বে লোকপালা মহ্রষয়ঃ || 
হতমিল্দ্রজিতং শ্রুত্বা সখং স্বপ স্যন্তি নিভপ্রাঃ। (যুঃ) ৯২1১০ 

যে পুকষ প্রভুর জন্ প্রাণত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। 
হায় আঁজ ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখে সমস্ত দেবতা, মহধি এবং লোক- 
পাঁলরা নিভযয়ে সখ নিদ্রা উপভোগ করবে; 

শত শত পুত্রের নিধনবার্ত! শুনে রাবণ এত ছংখ অনুভব করেননি, 
বীর সন্তান ইন্দ্রজিভের মৃত্যুভে যতটা! শোকাভিভুভ হয়েছেন । 
বাবণের এই মহাযূদ্ধ জয়ের প্রধান স্তত্ত ছিলেন মহাবীর কুস্তকর্ণ ও 
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মহামায়ার অধিকারী বীর ইন্দ্রজিৎ। এক এক করে উভয়ের মৃত্যুতে 
তিনি যেন সব শক্তি হারিয়ে ফেললেন । 

ইন্দ্রজিৎ বিনা আজ ব্রিলোক কাননসহ সমস্ত পৃথিবী (অন্ত 
লোকান্তরঃ কৃ! পৃথিবী চ সকাননা) আমার শুন্ভ বোধ হচ্ছে। 
আজ অন্তঃপুরের সমস্ত ভর্তাশুন্ত রাক্ষস কন্যাদের ক্রন্দনরোল হৃদয় 

চূর্ণ করছে। ইন্দ্রজিভের জন্য আক্ষেপ করে আরও বললেন, হে 
পুত্র যৌবরাজ্য, লঙ্কা, ভোমার রাক্ষস পরিজন পিভা, মাতা এবং 
ভার্ধাকে ছেড়ে কোথার গেলে? . 

মম নাম ত্বপ্না বীর গভস্য যমসাদলমূ। 

প্রেতকার্য্যাণি কার্ধ্যাণি বিপরীতে হি বতসে || (যুঃ) ৯২1১৪ 
-_হে বীর, আমি পরলোক গমন করলে, কোথায় তুমি আমার প্রেত 
কাধ করবে, আজ তার বিপরীত হল! আমাকে তোমার প্রেত কার্ধ 

করতে হচ্ছে। 
স্গ্রীব, রাম, লক্ষণ জীবিত থাকতে তুমি আমার শল্য উদ্ধার না 

করেই আমাদের ত্যাগ করে কোথায় গেলে? 
পিভা বর্তমানে পুত্রের অকাল মৃত্যু ঘেকি গভীর শোকের কারণ' 

এই দুর্ধর্ষ মহাবীরের বিলাপ হতেই ভা উপলদ্ধি করা যায়| খেবীর 
ব্রিলোক বিজব্ী, বার পুত্রের মৃত্যুতে আজ তাঁকে কত অসহায় মনে 

হচ্ছে! কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকে 

মুহমান রাবণ 

উচ্চৈঃম্বরে ডেকে বলে কোথ৷ ইন্দ্রজিত। 

আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মুছছিত। 

চেতন পাইয়া রাজা করয়ে ব্রন্দন ॥ 

রাক্ষসকুলের চূড়া পুত্র ইন্দ্রজিতে । 
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের হাতে ॥ 



রাবণ ও দুর্যোধন ১৭ 

আমার সর্বন্ব তুমি লঙ্কা"অধিকারী | 
পিতা দশানন তোর মাতা মন্দোদরী ॥ 

পর্বত কন্দর কাপে দেখে তোর বাণ। 

একবাণে ইন্দ্রবেটা না সহিত টান ॥ 
ত্রিভূবনে যোদ্ধা নাহি ভোমার সমান | 
মনুদ্তের বাণে তুমি হারাইলে প্রাণ ॥ 
কুস্তকর্ণ ভাই-শোক রহিয়াছে বুকে) 
লঙ্কায় বাবণ মরে তোমা-পুত্র শোকে ॥ 
ভাই নহে চণ্ডাল পাপিষ্ঠ বিভীষণ। 
যজ্ঞ ভঙ্গ করি ভোমার বধিল জীবন । 

যদি প্রাণ বাঁচে রাম তপন্বীর বখে। 

আগে আঞ্জি কাটিব চণ্ডাল বিভীষণে ॥ 
হাহা পুত্র ইন্দ্র্িত গেলি কোথাকারে | 
সম্মুখে সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে॥ (লঃ) 

পুত্রশোক কত নির্মম। রাবণের মত এমন দুর্ধর্ষ মহাবীরও 
পুত্রশোকে কতটা কার হয়েছেন তা এখানে ফুটে উঠেছে। কিন্তু 
এই শোক তার প্রতিহিংসা] প্রবৃত্বিকে প্রবলতর করে তুললো। 
রাবণ ষেন ইন্দ্রজিতের শোণিত নিয়ে রাঘব ভাইছয়কে হত্যা করবার" 

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন। 
অভঃপর কুদ্ধ রাবণ বাক্ষসদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাবার উদ্দেশে' 

তাদের বললেন-- 
ময়! বর্ষদহআানি চরিত্বা পরমন্তপঃ| 

তেষু তেষবকাশেষু স্বয়স্তুঃ পরিতোধিভাঃ, (যুঃ) ৯২২৮ 
"আমি বু সহত্ম বুসর কঠোর তপস্তা করে পিভাঁমহকে তু করে 
তপস্তার ফল স্বরূপ তীর নিকট এই বর লাভ করেছি ষে, দেবতা 
ও অন্রগণ হতে আমার কোন ভদ্বের সম্ভাবনা নেই | পিভামহ- 
আমাকে আদিত্যের ন্যাক্ প্রভা বিশি যে কবচ দান করেছেন, 



১০৮ ঈরিত্রে রামায়ণ মহাঁভারভ 

দেবাস্থর সংগ্রাম কালে বজ্ত প্রহার দ্বারাও তা ছিন্ন হয়নি। আমি 
দেই কবচ ধারণ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলে সাক্ষাৎ পুরদদরের স্তায 
আমার সামনে কে আসতে পারবে? পূর্বে দেবভা ও অন্থুরদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় পিতামহ সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে উৎকৃ$ ধনুর্বাণ 
দিয়েছিলেন। মহাসমরে আজ রাঘবদ্য়কে বধ কববার জন্য শর 

. শভ তভূর্াদি মঙ্গল বাছের সঙ্গে আজ সেই ধনু ব্যবহার করবো। 
অতঃপর রাবণ বললেন, ইন্রজিৎ বানরদের বঞ্চলা করবার জন্য 

মায়া-ময়ী সীভাকে বধ করিয়ে দেধিয়েছিল। আজ আমি সভ্য 
সত্যই ক্ষত্রিয় বন্ধু রামের বৈদেহীকে বধ করে নিজের অভিষ্ট সাধন 
করব। এইবপ বলে রাবণ খড়গ নি্নে ভাধ্যা ও সচিবদের দ্বারা 
পরিবৃত হয়ে সীভা অভিমুখে রওন! হলেন। জুদ্ধ রাবণকে এভাবে 
অগ্রসর হতে দেখে রাক্ষলী পরিবৃভা সীতা বললেন, দশানন জুদ্ধ 
হয়ে খড়গ হস্তে আমার দ্ষিকে আসছে। সে নিশ্চয় আজ আমাকে 
অনাথার ন্যায় বধ করবে, আমি একমাত্র স্বামীব অনুব্রভা। ভথাপি 
“সে আমাকে বারংবার আমার ভার্ধ্যা হও--এইবপ প্রার্থনা করে 
প্রভ্যাখ্যাত হয়েছে । বোধহর আমি সম্মত না হওয়ার তুদ্ধ হয়ে 
আমাকে বধ করতে আসছে] অথবা নীচাশয় নরব্যান্ত্র বাম ও 

'লক্ষণকে আমার জন্য হয়ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহভ করেছে। সীভা 
বিল্গাপ করে বললেন, আজ আমার জন্খই রাজকুমার যুগল নিহভ 
হুলেন। অথবা, এই পাগী ভীমমুত্তি নিশাচর পুত্র শোকে রাম 
লম্মণকে বিনাশ না করে আমাকেই বধ করতে এসেছে। সীভার 

“মনে এবপ ঘন্দ উপস্থিত হলো | 
হন্মতত্ত ভদ্বাক্যং ন কৃভং কষুত্রয়া ময়া 
বন্তহং তন্য পুষ্ঠেন ভদায়াসমনিজ্রিতা | 
না্যৈবমনুশোচেয়ং ভত্ুরিক্কগভা সভী | (যুঃ) ৯২৫৪৫৫ 

আমি মূখ সেই জন্ত হত্মীনের কথামত কাঁজ করিনি। হায়, আমি 
খাদি হনুমানের পিঠে চড়ে চলে যেতাম, ভাহলে স্বৃখে স্বামীর ক্রোড়ে 



বাণ ও দুর্যোধন ১০৯ 

থাঁকতে পারভাষ | আজ আর এই শোঁক করতে হঙড না। (সীতা 

চবিত্র দ্রব্য) 

সীভাকে এভাবে রোকম্তমানা দেখে শুদ্ধাচানী মেখাবী অম্াভ্য 

বার্থ রাবণকে বলল, আপনি কৈশ্রবণের সাক্ষাৎ, অনুজ সহোদর 

হয়েও কি প্রকারে ধর্ম ত্যাগ করে বৈদেহীকে বধ করার ইচ্ছা 

করছেন। 
বেদবিভ্তাব্রতম্াতঃ স্বকর্মনির্তত্তথা | 

তিক; কণ্মাদ্ধ বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বর || (যুঃ ) ৯২ ৬৪ 

স্পবীর বাক্ষসেশ্বর, যখাবিধি ব্রত এবং বেদাঁদি অধ্যয়ন করেও 

অগ্নিহোত্রা্দি স্বকর্মে অনুরক্ত থেকে আপনি কি করে ভ্ত্রীবথে 

অভিলাষী হয়েছেন ? 

সপার্থেব মভে রাবণের মধ্যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি উভয়ই বিছা 

ছিল। রাক্ষস হলেও রাবণ শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ 
ছিলেন। 

স্থপার্থ আরও বলল আপনি এই বপবতী সৈথিনীকে দেখুন। 
তারপর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই রাঘবের উপর ক্রোধ প্রকাশ 
করুন। আজ বৃষ্ণপক্ষের চতুদর্শী| অভএব আজই যুদবোর প্রস্তুতি 
করে আগামী কাল অমাবস্তায় বল পরিবৃভ হয়ে যুদ্ধের জন্য জয় যাত্রা 
করুন| আপনি বীর, ধীমান এবং মহারথ, স্থতরাং আপনি খড়গ 
দ্বারা দ্বাশরথি রামকে হত্যা করে সীভাকে লাভ করুন । 

কৃতিবাসী রামায়ণে কিন্তু অন্রপ বিবরণ দেখা যায় £ -. 
সীভারে কাটিভে খডগ তুলিল রাবণ | 
পিছে থাকি সাপটিয়া ধায় মন্দোদরী। 
ছি ছি মহারাজ বধ কর নাহে নারী | 

পরম গঞ্ডিত তুমি বাক্ষসের নাথ ॥ 
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বিশ্রবা পিভা তব সংসার পুজিত। 
তোমার এ নারী ৰধ না হয় উচিত ॥ 

একে দেখ জমেছে কনক লঙ্কাপুরী । 

পাপেভে ম'জ ল1 তাহে বধ করে নারী ॥ 

করে ধরি মন্দোদরী ফিরারে রাবণ। (লঃ) 

এইখানে অমাত্যবর্গর| নয়, স্বয়ং স্ত্রী মন্দোদরী রাবণকে এই পাপকর্ম 
হতে নিবৃত্ত করেন। 

রাবণের মত জ্ঞানীজনও আপন দুৃ্র্ম সমন্ধে অন্ধ হয়ে নারী হত্যা 
রূপ মহাপাতকের কাজ করতেও সঙ্কোচ বোধ করেন ন|। পুত্র 

শোকে অন্ধ হয়ে--আপন ছুক্ষর্মের জন্য সীভাকে দায়ী করা কোন 

প্রকারেই সমর্থন যোগ্য নর | 
অতঃপর রাবণ স্ুহর্দদের ধর্মমসঙ্গত বাক্য শুনে গৃহে প্রত্যাগমন 

করে সভামধ্যে প্রবেশ করলেন | তিনি ভুদ্ধ সিংহের ন্যায় নিঃশ্বাস 
ছেড়ে দুঃখিভ চিত্তে সিংহাসনে বসে শোকাভিভূত হয়ে বাক্ষম 
সেনাপতিদের বললেন, তোমরা সকলে অবশিষ্ট রথ, পদাতি, হস্তী 
-ও জশ্বগুলির সঙ্গে সমরে নির্গত হও। আজ তোমরা মেঘের 
বারিবর্ষণের ন্যাপ শরবর্ধণ করে একমাত্র বামকেই বধ করতে চেষ্টা 
কর। (প্রহষ্টাঃ শরবর্ধাণি প্রাবৃটকাঙ্গ ইবান্ধুদাঃ) অথবা আমিই 
তোমাদের সঙ্গে আগামীকাল যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীক্ষু বাণের দ্বারা সকলের 
সন্মুখে রামকে নিহত করব। 

রাবণের আজ্ঞানুষায়ী রাক্ষদরা লানা রকম অস্ত্রে ন্ুসঙ্ডিত হয়ে 

সমরক্ষেত্রে গিয়ে বানরদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ স্থরু করল | রাম এই 
যুদ্ধে বহু রাক্ষস সেনা বধ করেন। লক্কাপুরীতে বিধবা রাঙ্গসীরা 
বিলাপ করে বললে-_ 

কি অশুভক্ষণে কুরূপা বৃদ্ধা শুর্ণণথা কন্দর্পের স্যায় রূপবান 
'রামকে দেখেছিল? শুর্গণধা রাক্ষলদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ও ভাদেরও 

খর তুর্ধণের বিনাশের জন্য রামকে কামন! করেছিল। তার 
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ক্ষথানুমারে রাবণ বাক্ষলর্দের বধের জন্যই সী্ভাকে এনে এই ভীষণ 

কলহ স্থটি করেছে। জনক লন্দিনীকে দশানন কোন প্রকারেই 

লাভ করতে পাঁরবেন না। তাঁর কেবলমাত্র বলবানের অঙ্গে অক্ষয় 

ক্রতা করাই বৃথা হল। তিনি ষে বৈদেহীকে পাবেন না, এক 

মাত্র বিরাধই ভার প্রমাণ। (বৈদেহীং প্রার্থয়ানং তং বিরাঁধং প্রেক্ষ্- 
রাক্ষদম্) কারণ সীভাকে কামনা করে দে রামের হাতে নিহত 
হয়েছিল । এ বিরাধ ব্রহ্মার বরে অমর হয়েছিল। রাম জনস্থানে 
চতুর্দশ নিশাচর, খবর, দুষণও ত্রিশিরাঁকে নিহত করেছেন-__এটাও ভার 
পর্যাপ্ত প্রমাণ| কবন্ধ যে রামের হাভে নিহভ হয়েছে--ভাতেও 
অসীম শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাম ষে ইন্দ্রপুত্র বালীকে 
বধ করেছেন, ভাতেই বৌঝা গেছে থে বাঁবণের শীতা বিষয়ে আশা 

বুথা। তিনি ষে খধ্যমুক পর্বত থেকে স্বৃগ্রীবকে রাজ্য প্রদান 
করেছেন, এটাও ভার যথেষ্ট প্রমাণ। বিভীষণ বাক্ষমদের মনঃপুত 
হ্য়নি। যদি বিভীষণের বাক্যান্ুসারে কাজ করা হোত, তবে 

লঙ্কাপুরী আজ কানায় শশান ভূমি হত ন!। রাম যে মহাশক্তিশালী 
কুস্তকর্ণ এবং লক্ষণ যে মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেছেন ভা 
«দেখেও কি রাবণ রামের পরীক্রম অবগত হতে পারেননি ? 

প্রথমত; হনুমান লানগুলানলে লঙ্কাপুরী দগ্ধ ও কুমার অঙ্কে 
"নিহত করল, তা! দেখেও তীর জ্ঞানোদয় হল না? হাঁজার হাজার অব, 
হম্তী রাক্ষদ রামের হস্তে নিহত হয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে রাম 
সাক্ষাঙড রুত্র, ৰিষু, ইন্দ্র অথবা ঘম রূপ ধারণ করে আমাদের হত্যা 
করেছে। দশানন ব্রহ্মার বরে গধিত হয়ে রাম ষে সর্বনাশ ঘটাচ্ছেন ভা 

উপলব্ধি করতে পারছেন না। রাম যখন তার বধে উদ্যত, তখন 
দেবতা, গন্ধর্, পিশাচ অথবা রাক্ষসদের মধ্যে কেউই তাকে রক্ষা 

করতে পারবে না| দ্বাবণের প্রত্যেক যুদ্ধেই অণ্ডভ লক্ষণ দেখা 
খাচ্ছে, তাতেই মনে হচ্ছে যে রামের হস্তে রাবণের মৃত্যু অনিবারধ্য। 
বপিভামহ ব্রহ্মা সন্ত হয়ে র্লাক্ষপরাজ দশাননকে দেব, দানব ও 
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বাক্ষসগণের অবধ্য বর দিয়েছিলেন । কিন্তু বর গ্রহণ কালে রাবণ 
মনুষ্যের নিকট অবধ্যতা বর প্রার্থনা করেননি । এধন এই রাক্ষস 
কুলও দশাননকে ধ্বংদ করবার জন্াই যে মনুষ্য উপস্থিত হয়েছে, 
এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। আমর শুনেছি দশাননের 
অভ্যাচারে অভিষ্ঠ হয়ে দেবভার৷ মহাদেবের পৃজা কবলে ডিনি 
সন্ত হয়ে বলেছিলেন বাক্ষসদের ধ্বংস করবার জন্য এক কামিনী 
উৎপন্ন হবে। ( উৎ্পৎস্ততি হিভার্থং বো নারী রক্ষঃক্ষরাহা ) এই 
সীতাই আমাদের ধ্বংসের জন্য জন্মগ্রহণ করেছে | হার, এই দূর্মতি 
ছুধিনীত দশাননের বুদ্ধির দোষে আমাদের এই শোক ও ধ্বংস উপস্থিভ 
হয়েছে। 

ভংন পশ্যামহে লোকে যো লঃ শ্রণদো। ভবেত। 
রাঘবেণোপস্থ্টানাং কালেনেব যুগক্ষন্নে ॥ (যু) ৯৪৩৮ 

-_যুগান্ত কালে সংহারকারী রুদ্র ষেযন জগছের সমস্ত প্রাীকে 
নংহার করতে উদ্ভড হন, ভেমনি রাম আমাদের সংঘার করতে উদ্ভভ | 

এ সগয়ে আমাদেব রক্ষাকারী এমন কোন লোককে দেখছি না। 
আমর! মহাসম্কটে পড়েছি আমাদের আর উপাঁয় নেই য| হতে 

আমাদের এই ভয়ের স্থষি| বিভীষণ তার শরণাপন্ন হয়ে উত্তম 

কাজই করেছেন! এই বলে র ক্ষপীরা উচ্চৈহস্বরে কীদ্ভে লাগল! 
রাক্ষসীদের বিলগাপের মাধ্যমে এটাই বোবা যাচ্ছে,ভারা অন্তঃপুর- 

বাসিনী হলেও দেশের সব সংবাদ অবগভ ছিল। রাট্ু নায়কের 

কুকর্মের পরিণভিতেই বে রাক্ষদবংদ ধ্বংস হচ্ছে এবং তীর (রাবণ) 
প্রতিগঙ্ষ যে সাক্ষাঙড নারায়ণ স্বরূপ ঢা ভারা উপলদ্ধি করেছিল । 

সাধারণ অনার্য অশিক্ষিত রাক্ষসীরা রামের বীরত্বের যে বর্ণনা 

দিয়াছে তাতে ভিনি যে সামান্য নন তা ভারা হাদর়ঙ্গম করতে 

পেরেছিল, কিন্তু মহাশভিশালী রাবণ বার বার রামের নিকট 

পরাজিত হয়েও এক এক করে প্রিয় আত্বীদের হারিয়েও সেই 

সত্যোপলন্ধি করতে পারেননি । বা উপলদ্ধি করলেও তার আত্মা 
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শীন্র সৈম্যাদেব বেব হতে বল । 
প্বাজযেব গ্লীনিতে দেশবাসী যখন ছুঃখে হতাশায ভেঙ্গে পড়েছে, 

তখনও মহাবীব বাঁবণ তেমনি আশাবাদী, ধৈর্ষশীল। এ প্রসঙ্গে 
ভা25108607, [106 এব উক্তি-ই--[1615 10105 ৪16 

(৪0760 2110 509৫060 9 17150010106 * 006 86861001705 

1186 29০0০ 1-_বাঁবণেব চবিজ্রেব যথার্থ মূল্যায়ণ । 
মহাবধীগণ যথাবিধি বাঁধণকে পুজা কবে তাব বিজয কামনা 

কবল। দশানন হেসে মহাঁপার্ ও বিবপাক্ষকে বললেন-- 
অগ্য বাঁণৈধনুমু'কেষুগাত্তাদিত্যসমিভৈঃ | 
বাঘবং লক্ষ্মণধৈব নেষ্যামি যমসাদনম.॥ (যুঃ) ৯৫1১০ 

আমি অগ্ভ প্রলয়কালেব আদিত্যের মত তেজন্ী ধনুমূ্ষি শরেব 
দ্বাবা বাম ও লক্ষ্মণকে যমালয়ে প্রেবণ করব। 

বাঁবণেব মত মহাঁশকিশালী বীবেব এই স্পর্ধী বাক্য যদিও সম্ভব, 
কিন্ত যুদ্ধেব পবিণতি যেভাবে এগিষে চলেছে, তা দেখেও এমন কথা 
বলা মূঢুতাবই লক্ষণ । 

বাৰ্ণ পুনরায় বললেন, আজ শূত্রদেব বধ করে খব, কুস্তকর্ণ, 

প্রহস্ত এবং ইন্দ্রজিতের বধেব প্রতিশোধ নেবো। অগ্ঠ বানবদের দলে 
দলে বধ কববো। যে বমণীদের ভ্রাতা, ' ্বামী বা পুত্রবা নিহত হয়েছে, 
আঁমি অস্ত শক্রদেব বধ কবে তাদেব অশ্রু মুছিযে দেবো। সত 

বানবদেৰ মাংস কাক, শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী জীবদেৰ মাংস দাবা 
পৰিতৃপ্ত কবব। শীঘ্র আমার বথ সজ্জিত কর এবং ধনু আনয়ন কব। 
অবশিষ্ট সব রাঁক্ষলবাই এখন আমাব সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রা ককক। 

অতঃপৰ বাণ বহু বাক্ষদ দাবা পবিবৃত হযে স্বীয বল গাভীর্যে 
পৃথিবী বিদীর্ঘ কবে বণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। ৮ 

কাঁদি, মৃত্যু ও যমেব স্তায় ভঘঙ্কব তেজস্বী বাক্ষসবাঁজ বলেব দাবা 
পবিরৃত হয়ে ধহস্তে বেবহলেন। সেই মহাবধী বেগে অশ্ব চালনাকবে 

৮ 
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ততো! নষ্টপ্রভঃ সৃর্ধ্যো দিশশ্চ তিমিবাবৃতাঃ। 

দ্বিজাশ্চ নেছুর্ধোবাশ্চ সঞ্চচাল চ মেদিনী ॥ (যুঃ) ৯৫৪৩ 
_তখন ন্ৃ্য নিশ্্রভ চতুর্দিক ঘোব অন্ধকাবাচ্ছন্ন, ঘোব মৃগ্তি 

পাখীবা অস্ত বব কবতে লাগল এবং পৃথিবী কাপতে লাগল । 

অশ্বদলেব গতি শ্থলিত হল, আকাশ হতে বক্ত বৃষ্টি হতে লাগল । 
রাবণেব ধ্বজাগ্রে শকুনি পতিত হল, শৃগীলবা৷ অমঙ্গল ধ্বনি কবতে 
লাগল। (বিনেছুশ্চাশিবাঃ শিবাঃ।) তখন বাবণেব কণ্ঠম্বব বিকৃত 
এবং বদন বিবর্ণ হল। বাঁম নযন কীপতে লাগল ও বাম বাছু স্পন্দিত 
হতে লাগল | ( নযনপান্ফবদ্ বামং বামো বাঁহুবকম্পত।) উদ্ধা পতন 

হল, কাক ও শকুন অমঙ্গল শব্দ কবতে লাগল বাবণ এই সব অশুভ 

লক্ষণ দেখেও আশু পবিণামেব কথা চিন্তা না কবেই আত্মহনণেব 
জন্াই যেন যুদ্ধেব জন্য যাত্রা! কবলেন। 

অতঃপব ক্রুদ্ধ বাঁক্ষস ও বানবদেব মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আবন্ত হল। 

বাবণেব শবাঘাতে কাবও মস্তক কাবৌ বা কর্ণ ছিন্ন হলো, কাবো বক্ষ 
বিদীর্ণ হলো, কেউ চন্ষুহীন, কেউ ব৷ সুগ্তহীন, কাবো বা শ্বাস বোধ 

হল। যেদিকে বাণ গমন কবল, কেউ ভাব শবাঘাত সহ কবতে 
পাবল না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বাবণ যেন প্রলয় নাচন নাঁচতে লাগলেন । 

বাবণেব শবাঘাতে বানবদেব দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যুদ্ধাক্েত্র পবিপূর্ণ 

হযে গেল। বাঁবণেব ভযে বানব সেনাদেৰ বণে ভঙ্গ দিতে দেখে 

সুগ্রীব বাক্ষস সৈন্যদেব উপর প্রন্তব বর্ষণ কবতে লাগল এবং বনু 
বাক্ষদসেনা বিকীর্ণ মস্তক হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপাতিত হল | বাঁক্ষদদেব 
আর্ত বব চতুর্দিক হতে শোন! গেল। স্ুগ্রীবেব সঙ্গে বাক্ষস সেনাদেব 
প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। সেই যুদ্ধে স্ুগ্রীব বহু বাক্ষসসেনা বধ কবে ও 
বিবপাঁক্ষকে সংহাঁৰ কবে। এবং মহোদবকে বিনাশ কবে। অঙ্গদ 

মহাপার্খকে বধ কবে। 

মহাপার্খব মহোঁদব এবং বীব বিবপাক্ষ নিহত হওযায় বাবণ অত্যন্ত 

ক্রুদ্ধ হলেন, এবং সাঁবথিকে বললেন, আমি আজ বাম লক্ষণকে হত্যা 
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কবে আত্মীয বন্ধু অমাত্যদেব মৃত্যুব প্রতিশৌধ নেবো এবং লঙ্কীপুবী 

অববৌধ কবাব ছুঃখ দূৰ কবব। 

বামবৃক্ধং বণে হন্ি সীতীপুষ্পফলপ্রদম.। 
প্রশাখা যস্ত সগ্রীবো জান্ববান্ কুমুদৌ নলঃ ॥ 

দ্বিবিদশ্চৈব মৈন্দশ্চ অজদো! গন্ধমাদনঃ | 
হনুমীংস্চ স্থেণন্চ সর্বে চ হবিযুখপযাঃ॥। (যু) ৯৯/৪-৫ 

- আজ আমি নুগ্রীব, জান্ববান, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, 

গন্ধমাদন, হনৃমান, স্থুষেণ ও সমস্ত বানব দলপতিগণ কপ শাখা সমন্বিত 

এবং বৈদেহী বপ পুম্প ফল শোভিত বামবপ বৃক্ষকে ছেদন কবব। 

বাঁবণেব উপবৌক্তি হতে তিনি যে ৰপক প্রয়োগেও বিদগ্ধ ছিলেন 

তাৰ প্রমীণ পাওয়া যায়। 

' এই কথা বলেই বাবণ চতুর্দিক বথেব শব্দে প্রতিধবনিত কবে 
ক্রুতগতিতে বামেব অভিমুখে ধাবিত হলেন। সেই ব্থখ্বনিতে নদী, 
গিবি, কানন ও সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ ও কম্পিত হলো! এবং যুগ ও 
বিহঙ্গমগণ ভীত হযে পড়লে। ৷ অতঃপব বাঁক্ষসবাঁজ ভীষণ তাঁমস অস্ত্র 
নিক্ষেপ কৰে বানবদেব সর্বতোভাবে দগ্ধ কৰবতে লাগলেন । তাতে 

চতুর্দিকে বানবদেব দেহ পতিত হতে লাগল। বর্ষা স্বধং সেই অস্ত্র 
নির্মাণ কবেছিলেন, স্থৃতবাং বানববা! তা সহ্য কবতে না পেবে যুদ্ধ ক্ষেত্ 
হতে পলাযন কবল। 

দশাননেব শবাঘাতে শত শত সৈম্তকে পলাযনপব দেখে বাঁম 
 ষুদধার্থ অগ্রসব হয়ে দণ্ডায়মান হলেন। বাঁবণ বানব সেনাদেব ব্তীড়িত 
। কবে এসে দেখলেন বধুনন্দন বাম বিষুব সঙ্গে বাসবেব ন্যাষ ভ্রাতা 

লক্মাণেব সঙ্গে একত্র অবস্থান কবছেন। ( লক্ষ্ণেন সহ ভ্রীত্র বিষ্ুনা 
বাঁসবং যথা । ) বানবদেব বণে ভঙ্গ এবং বাবণকে সম্মুখে উপস্থিত 
দেখে লক্ষমণেব সঙ্গে মহাতেজত্বী ও মহাবীব বাম প্রসন্ন চিত্তে মহান 
বেগশীলী ভীষণ শব্দকারী ও উত্তম ধন্থ নিয়ে মেদিনী বিদীর্ণ কববাব 
উদ্যোগী হলেন। সেই সময বাঁবণেব বাণ বর্ধণ 'ও বাঁঘবেৰ ধন্গু বিস্ষাবণ 
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এই উভযেব তুমুল শব্দে শত শত বাক্ষদ নিপতিত হল। সেই সময 
বাঁজকুমাবদ্বষেব বাঁণ পথে পতিত বাঁবণকে চন্দ্র নুর্যযেব সমীপস্থ বাহু 

গ্রহেব স্ায় প্রতীয়মান হতে লাগল । (স বভৌ চ যথা বাহুঃ সমীপে 
শশি-ধ্যয়োঃ।) লক্ষণ বাবণেব প্রতি বাণাঘাত কবলেন। বাব্ণ 

লক্ষ্মণেব তিন বাণকে তিন বাঁণেব দ্বাবা নিবাবণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে বামে 
সম্মুখে উপস্থিত হলেন। 

করুদ্ধ বাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে বামকে দেখে তাব প্রতি বাণ নিক্ষেপ কবতে 

লাঁগলেন। বামও বাঁবণেব তীব্র বিষের ন্যাষ মহাঘোব ও দীপ্ত 

শবগুলি তাঁব তীক্ষ ভল্পব দ্বাবা ছেদন কবতে থাকেন। কখনও বাম 
দ্রুত গতিতে কখনও বাবণ দ্রুত গতিতে উভয উভয়কে তীক্ষ বাণ দ্বাবা 

প্রহাৰ কবতে লাগলেন । 

তযোবভুনমহাযুদ্ধমন্যোন্যবধকাজ্কিণোঃ। 
অনাসাগ্মচিন্তযঞ্চ বৃত্র-বাঁসবয়োবিব ॥ (ফু) ৯৯৩১ 

_ পুর্বে বৃত্রান্থব ও বাসবেব মধ্যে যেবপ যুদ্ধ হযেছিল তেমনি 
পবম্পব বধাকাজ্কী সেই দুই বীবেব অচিস্ত্য ও অদৃষ্টপূর্ব ভীষণ যুদ্ধ 
হতে লাগল। 

উভয়েই যুদ্ধ-বিশাবদ, ধানু্ প্রবৰ ও শন্ত্র বিষ্ভায় পাঁবদর্শী। 
স্থৃতবাঁং উভষে বিচিত্র গতিতে বিচবণ কবে যে দিকে গমন কবতে 
লাগলেন, সেই দিকেই বাঁযু তাঁডিত মহাসাগবেব তবঙ্গ মালাব স্তায বাণ 

তরঙ্গগুলি উত্থিত হতে থাঁকে। এইভাবে উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
হল। বাম বহুবিধ বাঁণ নিক্ষেপ কবলে বাঁবণেব ভীষণ শবগুলি 

বাঁমেব ছ্বাব! প্রতিহত হয়ে কতক আঁকাশে বিলীন হল এবং তথাপি 

সহস্র সহস্র বাঁনবকে বিনাশ কবল । স্বুগ্রীব প্রমুখ বানববা বাঁবণেব 

অস্ত্রগুলি বামকে প্রতিহত কবতে দেখে বাঁমকে ঘিবে আনন্দিত চিন্তে 

সিংহনাদ কবতে লাগল । | 
বাক্ষনবাঁজ রাবণ তীব সমস্ত অস্ত্র বিফল হতে দেখে স্ু্ধ হলেন, 

তিনি ক্রোধাঘ্বিত হযে মযদানব নিসিত অন্য একটি ভীষণ উজ্জল আন্ত 
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বামেব উপব নিক্ষেপ কববাঁব উপক্রম কবলেন। বাঁম গাধার 
প্রযোগে তা স্বচ্ছন্দে ছেদন কবলেন। তীব অস্ত্র প্রতিহত হতে দেখে 
ক্রোধে আন্ত চক্ষু হযে সৌব অন্তর প্রযোগ কবলেন। বাম সৈম্যাদেব 
সামনে বাবণেব সেই বিচিত্র অস্ত্রগুলি ছেদন কবলেন। বাবণ সেই 
অগ্্ও বিফল হতে দেখে দশ প্রাণ প্রযোগে বামেব বক্ষস্থল বিদ্ধ কবলেন। 
বাম বাবণেব সেই বাঁণে বিদ্ধ হযেও বিচলিত হলেন নাঁ, ববং বাবণকে 
সর্বাঙ্ন শবাঘাতে বিদ্ধ কবলেন। এই সময় লক্ষ্মণ সাতটি বেগবান 
শব দ্বাব৷ বাবণেব মনুষ্য মস্তক চিহিত ধ্বজকে খণ্ড খণ্ড কবে ফেললেন । 
লক্ষণ অপব একটি বাঁণ দ্বাৰা বাঁবণেৰ সাবথিব কুগডল শোভিত মস্তক 
ছিন্ন কবলেন। তাবপব তিনি পাঁচটি শাণিত বাণ দাবা হস্তি শুণ্ডের 
ন্যাষ বাবণেব বিশাল ধন্ধু ছিন্ন কবলেন। সেই সময় বিভীষণ লাঁফ 
দিযে বাবণেব চাবিটি অশ্বকে বিনাশ কবলেন। 

তখন বাঁবণ অশ্ববিহীন বথ হতে লাফ দিযে বিভীষণেব উপব 
অত্যন্ত কুদ্ধ হযে প্রদীপ্ত অশনিব ন্যাষ একটি শক্তি গ্রহণ কবে ভার 
অভিমুখে নিক্ষেপ কবলেন। সেই শক্তি পতিত হতে না হতে লক্ষণ 
তিনটি বাণ দ্বাবা তাকে ছেদন কবলেন। এই মহাযুদ্ধে বানববা হ্য- 
ধ্বনি কৰতে লাগল । অতঃপৰ সেই প্রজ্জলিত শক্তি তিন খণ্ড হয়ে 
মহা উচ্ধাব মত আকাশ হতে চতুর্দিকে ক্ষুলিক্গ বিকিবণ কবে পতিত 
হল। 

তা দেখে দশানন নিজেব তেজে দীপ্যমান, কালেবও দুর্লজ্ঘা অন্য 
একটি অব্যর্থ বিশাল শক্তি গ্রহণ কবলেন। বিভীষণেব প্রাণ সংশয 
উপস্থিত হয়েছে দেখে লক্ষণ তাঁকে বক্ষা কববাঁর জন্য সেই শিব 
সম্মুখে আসলেন এবং বাঁবণকে শব বর্ণে আচ্ছন্ন কবলেন। 

বাবণ লক্ষ্পণেব শবদ্ধাবা আচ্ছন্ন ও প্রতিহত পবাক্রম হয়ে শক্তি 
প্রযোগে অপাবগ হযে দেখলেন লক্ষণ বিভীবণকে বক্ষ! কবছেন। 
দরশীনন লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি বিভীষণকে বক্ষা কবলে, এখন তোমাৰ 
প্রতি বহিত এই শক্তি তোমাৰ প্রাণ হবণ কববে বলে বাক্ষমবাজ জুদ্ধ 
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হয়ে লক্ষ্ণকে লক্ষ্য কবে স্বীয তেজে প্রদীপ্ত ও আট ঘন্টা! সম্বিত 
মহাশব্দকাবী ময়ান্থুব বাবা মাষা দ্বাবা নিম্মিত সেই শক্তি নিক্ষেপ কবে 
সিনা কবে উঠলেন । 

ভীম বেগে নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি ব্জ ও অশনিব ন্যাষ শব্ধ বিশিষ্ট 
সেই শক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে লক্্মণেব অভিমুখে ধাবিত হল। শক্তি পতিত 
ইচ্ছে দেখে বাঁম বললেন- লক্ষ্মণেৰ মঙ্গল হোক এবং এই শক্তি বিফল 

ও হতোগ্ভম হোক। কিন্তু সর্প বিষতুল্য সেই শক্তি লক্ষণের বক্ষ 
বিদ্ধ কবলে লক্ষণ ভূপতিত হলেন । 

বাম লক্ষমণেৰ এ অবস্থা দেখে ভ্রাতিস্সেহ বশত; বিষণ্ন হলেন এবং 

অশ্রুসিক্ত হয়ে মুহূর্ত কলি চিন্তা কবে ত্ুদ্ধ হযে উঠলেন। কিন্ত 
তখন বিষাঁদের সময নয় (ন বিধারদস্ত কালোইযগিতি ) চিন্তা কৰে 

বাঁবণকে বধ কববাঁৰ জন্য তুষুল যুদ্ধ কবতে প্রবৃত্ত হলেন । লক্ষ্মণেব 
প্রতি দৃষ্টিপাত কবে দেখলেন তব সর্বাঙ্গ কধিবাপুত। জরদ্ধ বাম ছুই 
হত্তে এ ভযাঁবহ শক্তিকে আকর্ষণ কবে ভগ্ন কবলেন। তিনি যখন 

সেই শক্তি আকর্ষণ কবেন, তখন বলশালী দশানন মর্মভেদী শর দাবা 
ভাব মর্ম বিদ্ধ কবলেন। রাঁম সেই বাঁণেব বিষয় চিত্ত! না কবেই 

লক্ষ্রণকে আলিঙ্গন কবে স্ুুগ্রীৰ ও হনুমানকে বললেন-_এই আমাৰ 

চিব বাঞ্ছিত বল প্রকাশে সময় উপস্থিত হযেছে, অতএব তোমবা 

লক্ষণকে ঝেষ্টন কবে বঙ্গা কব। 

পাঁপাত্বাধং দশগ্রীবো বধ্যতাং পাঁপনিশ্চষঃ। 

কাঁজ্িতং চাতকস্ভেব ঘর্সান্তে মেঘদর্শনম.॥ (যু) ১০০৪৭ 

__নিদাঘ কাঁলে তৃষিত চাঁতকেব নিকটে মেঘদর্শনেব ন্যায আঁমাব 
চিবকাঁজ্জিত এই পাঁপাত্বা পাপনিশ্চষ বাঁবণ আঁজ আমা কাছে উপস্থিত 

হযেছে, অতএব তাঁকে শীঘ্র বধ কৰা কর্তব্য | 

আমি তোমাদেব নিকট এই প্রতিজ্ঞা কবছি--তোমবা এই 

মুহূর্তেই জগৎ বামশূন্য অথবা বাঁবণশৃন্য হযেছে শ্রবণ কববে। 

( অবাবণমবামং বা জগদ ভ্রক্ষ্থ বানবাঁঃ) বাজ্যনাশ, বনবাস, 
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দণ্ডকাবণ্যে পরিভ্রমণ, বৈদেহীব ধর্ষণ এবং বাক্ষসদেব সঙ্গে যুদ্ধে যে সব 
ছুখ ও নবক যন্ত্রণা ন্যাষ ক্লেশ পেষেছি, আজ সংগ্রামে রাবণকে 
বিনাশ কবে সেই সমস্ত ক্লেশ দূব কবব। 
আমি যাব জন্য যুদ্ধে বাঁলিকে বধ কবে স্ুগ্রীবকে বানববাজ্যে 

অভিষিক্ত কবেছি, যাৰ জন্য সেতু বন্ধন কবে মহাসাগব পাব হয়েছি, 
সেই পাপী বাবণ আক্ত আমাব দৃষ্টি পথে এসেছে । 

ৃ্িং দৃষ্টিবিষস্তেব সপ্ত মম বাঁবণঃ। 
যথ বা বৈনতেন্ত দৃষ্িং প্রাপ্তো ভূজঙমঃ ॥ (যু) ১০০1৫৩ 

--গরুডেব দৃষ্টি পথে পতিত ভূজঙ্গেব ন্যাষ এই বাঁবণ যখন দৃষ্টি মাত্র 
প্রীণনাণী বিষ সধ্ণবক দর্পতুল্য আমাব দৃষ্টি পথে পতিত হয়েছে, 
তখন আজ জীবন বক্ষা কবতে পাববে না। 

হে দুর বানববা, তোমবা পর্বতোপবি স্থখে উপবেশন কবে 
আমাব ও বাবণে যুদ্ধ উপভোগ কব। আজ এই সংগ্রামে সিদ্ধ, 
গন্বর্ব, পন্নঈগ ও চাবণ প্রভৃতি ভ্রিলোকবাসী ভূতগণ এই বাঁমেব বামত্ব 
দর্শন ককক। 

অগ্ঠ কর্ম কবিস্তামি যল্লোকাঃ সচবাচবাঃ 
সদেবাঃ কথখিত্যন্তি যাবদ্ ভূমির্ধবিষ্যতি ॥ (যু) ১০০৫৬ 

-আজ আমি এমন কাজ কবব যে, যতদিন পৃথিবী খাঁকবে, 
ততদিন দেবগণ ও চবাঁচব নিখিল লৌক একত্র হয়ে বলবে হ্যা একটি 
যুদ্ধ হযেছিল। * 

বাম এই কথা বলেই একাগ্র মনে সাতটি কাঞ্চন ভূষিত শাণিত 
বাঁণে দ্বারা বাবণকে আঘাত কবলেন। উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
চললো । 

ত্বযং মনুষ্য বূপী বিষুব পক্ষেকি এ ধবণেব আত্মস্তবিতা শোভনীষ ? 
অতঃপব বামকে ভূমিতে এবং বাঁবণকে বথোপবি হযে যুদ্ধ কবতে 

দেখে দেব গন্বর্ব ও কিন্নবগ্ণ পবস্পব আলাঁপ কবলেন ষে এই ভাবে 

যুদ্ধ অনুচিত। তীদেব অনুবোধে ইন্দ্র তাঁব সাবি মাতলিকে ডেকে 
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বললেন, তুমি শীঘ্র আমাব বথ নিয়ে মত্যে বামকে এই বথোপৰি 
হতে যুদ্ধ কবে দেবতাঁদেব উপকাব করতে বল। 

ইন্দ্র সারথি মাঁতলি বামের নিকট গিয়ে বলল, দেববাঁজ ইন্দ্র 

আপনাব বিজরেব জন্য এই বথ পাঠিয়েছেন । এই বিশাল ইন্দ্রধন 
আগ্নিব ন্যার কবচ, আদিত্যেব স্ায় প্রকাশমান শবনিকব এবং এই 
নির্দল শক্তি দিষেছেন। আমাৰ সাবথ্য কৌশলে দেববাজ যেমন 
দানব দলকে বিদলিত কবেন সেইবপ আপনিও এই বথে আবোহণ 
কবে বাক্ষসবাজ বাঁবণকে বিনাশ ককন । 

উপবোজ ঘটনা হতেও প্রমাণিত হচ্ছে দেবতাদেব হিতার্থেই 
বাবণেব মতিভ্রম ঘটিযে সীতা হবণ কবিয়ে মনুষ্য রূগী রামেব দাবা 
তাকে নিহত কবাই দেবতাঁদেব কাম্য ছিল। দেব বলে বলীয়ান্ 

হয়েই বাবণ স্বৈবাচাবী হযে উঠেছিলেন । আঁবাব তাৰ দমনেৰ জন্তাই 
ব্রহ্গাব আদেশে বিষণ মর্তে বামবপে জন্ম গ্রহণ কবে বাবণকে বধ 
কবেন। 

দেবতাবা বাবণকে অমিত বিক্রমেব অধীশ্বব করে আশীর্বাদ কবেন। 

পবে এ অমিত বিক্রমেব অপব্যবহাবে অতিষ্ঠ হযে তীবাই ভাব প্রতি- 
কাঁবের উপাষ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হলেন। দেবদেবীব কাগ্কীন্তি মর্তের 
লোঁকদেব অবাক্ বিশ্ময় জাগায় । তাঁবা সবাই যেন আশুতোব। 
ভক্তদেব সাধনা ভজনা তীদেব এমন কোমল কবে যে ভক্তবা যা চাইবে 

ভাবা দবাজ হাতে তা দান কবেন। বদিও সর্বজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ, দিব্যদৃষ্টি 
সম্পন্ন প্রভৃতি বিশেষণ তীদের অসীম বপ গুণ বর্ণনাব সামান্য কটি 

শব্দ মাত্র! কিন্তু অবাক হতে হয এই দেখে বে তীঁবা কি রকম পাত্রে 

মুক্ত হদয়ে ববদান কবছেন সেইটি বরদান কালে যেন ভীবা ভুলে যান। 

পবিশেষে ভাদেব বরেব ফলে খন দেখলেন সমগ্র স্থপতি বিপন্ন, তখন 

তাদেব বোধোদর হয এবং ববেব ফল কি ভাবে কাটাবেন তাব উপাষ 

চিন্তা কবেন। দৃষ্টান্ত রাবণ চবিত। ভ্রহ্জাব ববে বাবণ দেবদেবী, 

গন্বর্ব, বক্ষ, নাগ, অক্গবা প্রভৃতিব অবধ্য। এ বব গেয়ে বাণ 
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বণোন্মাদ। যেহেতু তিনি প্রীয় সকলেব অবধ্য বলে যুদ্ধং দেহি ভাব 

নিয়ে ব্রিভুবন চষে বেড়াচ্ছেন । এবং যত্রতত্র মুণি খবি সিদ্ধ পুকষ যক্ষ- 
বক্ষ গন্ধর্, নাগ ইত্যাদিকে বধ করছেন। দেবদেবী ফুনিখধি সকলেই 
সন্স্ত হয়ে ত্রন্মাব ম্মবণ নিলেন। সমাধান বিষু্ব মানুষবপ নিষে 
মর্তে জন্ম । বাবণকে দুর্ধ্ধ কবেছিলেন দেবদেবীবা আবাব তীঁবাই ভাব 

ধ্বংসের কাবণ । 

দেবতাদেব এই ধবণেব স্বার্থপরের মত কাজ কি সমর্থনীয ! 
বাবণেব দীর্ঘকালেব তপন্তাষ তাকে তুষ্ট হয়ে এত শক্তি সম্পন্ন হবাৰ 

ক্ষমতা না দিলেই তো তীব এ ধবণেব স্বৈরাচাবী হওযা! কখনই সম্ভব 

হোতি না। স্বভাবতঃ বাবণেব পরিণতি পাঠকেব হৃদয়ে সহান্গৃভূতিৰ 
প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যায়। তিনি যা কিছু কবেছেন আত্মশক্তিব দ্বাব৷ 

কবেছেন। কিন্তু তাঁকে সবংশে বধ কব! হয়েছে তাঁদেব (রাক্ষসদের ) 

ব্যক্তি বিশেষেব বিশেষ দুর্বলতাব স্থানে আঘাত হেনে। এইভাবে জয়ী 
হবার মধ্যে পৌরুষেব আভাস পাওয়া যাঁষ না। 

কৃত্তিবাঁনী বামাযণে এক স্থানে বাবণ আক্ষেপ কবে বলেছেন-_ 
* দৈবগতি কে পাবে সহিতে। 

লঙ্কাঁপুবী বিনাশিবে নব-বানবেতে ॥ 
শ্রীরাম লক্ষণ মৈল যত সেনাপতি । 
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে বাতি ॥ 

মোব সেনা মবিলে না বাঁচে একজন | 

বাবে বাবে মবে বাঁচে শ্রীবাম লক্ষণ ॥ 
হেন বীব নাহি মোব লঙ্কাব ভিতব। 
মাবে বাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বানব ॥ 

মবিয় না মবে এবা এ কেমন বৈরী । 
বীবশূন্ত হইল কনক লঙ্কীপুবী ॥ 
হেন ছাব যুদ্ধে আব নাহি প্রয়োজন । 
থাকিব কপাট দিয়া প্রাণ বড় ধন ॥ 
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প্রবেশিতে লঙ্কাগুবে নাহি দিব বাট। 
লঙ্কাপুবে চাবি দ্বাবে দেহত কপাট ॥ (লঃ) 

বামেব মৃত সৈন্যবা পুনবাঁ জীবিত হয়। কিন্তু বাবণেব মৈশ্যরা 
বাঁচে না। বামেব প্রতি দেবতাদেব অন্থুকম্পীই এর একমাত্র কাবণ। 
কবি কৃত্তিবাস সর্বত্রই বাধণকে হাস্তাম্পদ্দ বে চিত্রিত কবেছেন। নতুব! 
বাঁবণের মত মহাবীব যুদ্ধ ত্যাগ কবে কপাঁট দিয়ে থাকাৰি সম্বলপই 
অবিশ্বান্ত। 

বাণ অন্তা্র লঙ্কাব সব বীবই যুদ্ধে নিহত হয়েছে শুনে বিভীষণেব 
পুত্র তরণীসেনকে ডেকে বললেন-_ 

বাবণ বলে লঙ্কাপুবী বাখহ তবণী। 
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানি ॥ 

তব পিতা বিভীবণ ধর্মেতে তৎপব । 

হিত উপদেশ ভাই বুঝালে বিস্তব 
অহঙ্কাবে মত আমি ছন্ন হৈল মতি। 
বিনা অপবাধে আমি মাঁবিলাম লাথি ॥ 
আঁমাবে ছাঁডিঘা গেল ভাই বিভীষণ। 

অন্ধুবাগে লইযাছে বামেব শবণ ॥ 
সন্ধি-উপদেশ কথ! সেই দেষ কষে। 
শ্রীবাম আছেন বসে কালবগী হযে। 
শক্রুব সপক্ষ হইযাঁছে তব পিতে। 

মজিল কনকলঙ্ক1 তাঁব মন্ত্রণীতে। 
তুমি তাব পুত্র বট নহ তাব মত। 
চিবদিন জানি তুমি মম অনুগত ॥ 
বাজ্য ধন লহ বাপু ব্ব্ণ লঙ্কাপুবী । 

বাহ বাক্ষণকুল বৈবিগণ মাবি॥ (লঃ) 
বিভীষণেব পবামর্শ গ্রহণ না কবাষ লঙ্কা পবিণতি দেখে বাবণেব 

মনে অনুতাপ দেখা যাচ্ছে৷ তাই বিভীবণে পুত্র তবণীসেনেৰ সাহায্য 
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প্রার্থনা করছেন। বাঁবণেব মৃত বীরের এতটা অসহায় ভাৰ যেন বিশ্বীস- 
যোগ্য নয় । 

বাবণ লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে বিদ্ধ করলে, হনুমান লক্ষ্ণকে সুস্থ 
কববাঁব জন্য গন্ধমাদনে বিশল্যকবণী ওষুধ আনতে গেলেন । 

কৃত্তিবাসী বামাঘণে বাবণ লক্ষ্মণ বাঁতে কোন বূপে বাঁচতে না পাবে 
তাৰ জন্য কাঁলনেমি নিশাচরকে ডেকে তিনি বললেন-_ 

বাবণ বলে শুন হে মাতুল কালনেমি । 

. লঙ্কাঁতে আমাঁব বড় হিতকাবী তুমি ॥ 

চিবদিন কবি আমি ভবস! তোমাব। 

আজি মাম! তুমি কিছু কব উপকাৰ ॥ 

আজি বণে লক্ষণ পড়েছে শক্তিশেলে । 

মরিবে তপন্থী বেটা বাত্রি পৌহাইলে ৷ 
বিশল্যকবণী আছে গন্ধমাঁদনেতে। 
ঘবপোড়া গেল সেই ওঘধ আনিতে ॥ 
গিয়া গন্ধমাঁদনেতে কবহ উপাঁষ। 

যেমতে বানব বেটা ওঁধধ না পায় ॥ 

বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাঁচব। 
বাক্ষসেব মধ্যে তুমি মায়াব সাগব ॥ 

মায়াব প্রবন্ধে এস হনুমানে মেবে ॥ 

লঙ্কাব অর্ধেক বাজ্য দিলাম তোমাবে 

কাঁলনেমি বলে মনে কবি বড ভয ৷ 

ুষ্ট বড় সে বাঁনবা কি জানি হয ॥ 

মাযাঁৰপে যাই চিনে হনুমান । 

একই আঁছাড়ে মোৰ বধিবে পবাণ ॥ 

বাঁবণ তাকে প্রবোধ দিষে বললেন-_ 

- কালনেমি না হও চিন্তিত। 

হেন যুক্তি আছে বেটা মবিবে নিশ্চিত ॥ 
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গন্ধমাদনেব সর্বসন্ধি আমি জানি । 

গন্ধকালী নামে এক আছে কুভ্তীবিণী ॥ 
সবোববে পড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে । 

প্রকাণ্ড শবীৰ তাৰ মুখ বিপবীতে ॥ 
সুবাস্ুব শঙ্ক৷ কবে দেখে কুভভীবিণী । 
সেই ডবে কেহ নাহি ছয় তাৰ পানি ॥ 

কেহ নাহি যাঁধ সবোঁববেব নিকটে । 

লক্ষ লক্ষ প্রাণী বধ হৈল তাব পেটে ॥ 

সহজে বনেব জাতি বীব হন্থুমান্। 
গন্ধমাদনেৰ এত না জানে সন্ধান ॥ 

উহাৰ আগে যাঁহ তুমি তপন্বীর বেশে । 
আদব গৌবব কৰি তুধিবে হবিষে ॥ 
মায়াতে আশ্রম কবি বেখ ফুল ফল। 

কলবী ভবিয়। বেখ স্রবাসিত জল ॥ 
নাঁনা মতে হনুমানে কবিবে আদব । 

স্নান হেতু পাঠাইবে সেই সবৌবব ॥ 
অন্পবুদ্ধি হনুমান পশু মধ্যে গণি । 

সরোববে গেল ধবে খাবে কুস্তীবিনী ॥ 
কুক্তীবিনী ধৰি খাবে পবন নন্দনে। 

হন্নু মৈলে ওষধ আঁনিবে কোন্ জনে ॥ 

বাম তবে মবিবেক লক্ষণেব শোকে । 

পলাবে স্তুগ্রীব বেটা পড়িয! বিপাকে ॥ 
মায়াতে বধিষ! তাবে এস মম আগে । 

লঙ্কাপুবী লব দৌহে অর্ধ অর্ধ ভাগে ॥ (লঃ) 

অন্বাত্র বাবণ বলছেন 

শুন বলি খত দেবগণ । 

ম্য়দানবেব কোলে পডেছে লক্ষ্মণ ॥ 
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আঁমাব বচন শুন বলি হেভাম্কব। 

উদয় কবহ গিযা গিরির উপব ॥ 
তোমাৰ উদয় হলে মবিবে লক্ষণ । 
লক্ষণ মরিলে বাম ত্যজিবে জীবন ॥ 
তুমি হও উদয় চন্দ্র থাক্ এক ঠাই। 
তোঁমাব উদ্দযে লক্ষণ বীচিবেক নাই | 

দিবাকর বলছেন__ 

আমাৰ বচন শুন লঙ্কাঁব ঈশ্বব ॥ 

দ্বিতীয় প্রহব বাত্রি হইল গগনে । 
এখন উদ বল হইব কেমনে | 

বাবণ বলে হল বাত্রি কি ক্ষতি তোমাঁব। 

মনে বুঝি অকুশল চিন্তহ আমার ॥ (লঃ) 
লক্ষণ যাতে পুণবায় বাঁচতে না পাঁবে তাঁৰ জন্য বাঁবণের একের পব 

এক বডযন্ত্র-দেবতাব! সবই ব্যর্থ করে দিলেন। রাবণের এই অসহাষ্ 

অবস্থা পাঠকদের মনে দোলা দেয়। বাল্ীকি বামায়ণে কিন্তু উপবোক্ত 
ঘটনাগুলিব উল্লেখ নেই। 

বালীকি রামায়ণে ছুই বীব বাম ও বাবণ বহুবিধ ভীষণ অস্ত্র দ্বাৰা 
প্রলযকালেব স্যাঁষ ষে যুদ্ধ আবস্ত করলেন, দেবতা, গন্ধর্ব, খষি, দানব, 
দৈত্য, গকড় ও অপর আঁকাশচব ভূতগণ তা দেখলেন। সেই মহাঁসমব 
দেখে দেব ও দৈত্য মধ্যে বাম বাবণেব জয় পবাজষ বিষধক ভ্রান্তি 
উপস্থিত হওয়ায দৈত্যগণ হর্ষ সহকাবে বাবংবাব রাবণের জঘ হোক এবং 
দেবতাবা৷ পুনঃপুনঃ বুনন্দন, আপনি বিজয লাভ ককন বলতে লাগলেন। 

উভয়েব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে । বাবণেব সবীঙ্গ বামেৰ 
বাণে বিদ্ধ হওযায় বক্তাঞ্ুত হলে তিনি নিবতিশষ খেদ কবলেন। 
তাঁবপর ক্ষণকীলেব মধ্যে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। বাঁম ও বাবণ পবস্পব 
সুন্ধ হযে শববধণে চতু্দিক অন্ধকাঁৰ কৰে ফেললেন । সেই অন্ধকাবে 

কেউই কউিকে দেখতে পেলেন না! অতঃপব বীব বাম ভ্রুদ্ধ হবে 
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উচ্চহাস্তে বাবণকে বললেন, হে বাক্ষসাধম, তুমি জনস্থান হতে আমাব 
অজ্ঞাতসাবে একাকিনী অসহায়া আমাব ভাঁধ্যাকে হবণ কবে এনেছ। 
অতএব তৌমাকে বীর্যবান বলতে পাবি না। তুমি কেবল অনাথা 
স্্ীলোকদেব উপব শৌর্য প্রকাশ কবতে পাব। তুমি কি পরদাব 
হবণবূপ কাপুকষতা কৰে নিজেকে শুর বলে মনে করছ ? তুমি দর্পবশত; 
সীতাবপ নিজেব মৃত্যুকে আহবণ কবে আপনাকে শৃব বলে মনে কবছ? 

তুমি শুর প্রবল, বলশাঁলী এবং কুবেবেব ভ্রীতা হয়ে যে গহিত কাজ 
করেছ, তাতে তুমি বড়ই ষশস্বী হবে! তুমি গবিত হয়ে যে নিন্দিত 
অহিত কাজ করেছ, এখন তাব স্থমহৎ ফল ভোগ কব। তুমি চোবেব 
স্যায সীতাকে হবণ করে নিজেকে যে বীর মনে কব্ছ, তাতে কি 

তোমাব লজ্জা হচ্ছে না? যদি আমাৰ সামনে দীতাকে হবণ কবতে 
তবে তোমাব পরলোকগত ভ্রাত৷ খবেব ন্যায় তোমাব পবিণতি ঘটতো। 
আজ সৌভাগ্যবশতঃ আমাব দৃষ্টিপথে পতিত হয়েছ। আজ নিশ্চযই 
তীক্ষ বাঁণের দ্বাৰা বমদ্বাবে প্রেবণ কবব। অগ্ধ তোমাৰ কুগুল শোভিত 
মস্তক আমাব বাণাঘাতে ছিন্ন হযে বণধুলিতে বিনুঠিত হলে মাংসাশী জীব 

জন্তবা তা আকর্ষণ কবে ভোগ ককক। এইভাবে নানা নিষ্ঠুব পবিহাসে 
বাম বাবণকে তিবস্কাব কবে, দিগুণ শক্তিতে বাঁবণকে আক্রমণ কবলেন। 

বানবদেব নিক্ষিপ্ত প্রস্তব খণ্ড এবং বামেব বাণেব দ্বাৰা আহত হয়ে 
দরশাননেৰ মস্তক যেন ঘুবতে লাগল। 

বাবণ হতজ্ঞান অবস্থায় পতিত হযে যখন বাণ ক্ষেপণ ও ধন্থ আকর্ষণে 

অক্ষম হলেন, তখন বাম আব কোনবপ বিক্রম প্রকীশে বিবত হলেন। 

তখন সাঁবথি বাঁবণকে মৃতপ্রায় অবস্থা দেখে বণক্ষেত্র হতে বথ নিষে 

প্রন্থানি কবলেন। 

মুহূর্তকালেব মধ্যে সংজ্ঞ। লাভ কবে জব হয়ে বাঁবণ সাবথিকে 

অভিযোগে সবে বললেন, তুই ভয়ে আমাকে হীনবীধ্য অস্ত্র প্রয়োগে 

অসমর্থ পৌকষ বজিত অল্প চিত্ত, সভ, তেজ ও মায়াহীন ও অন্তরার 

অনভিজ্ঞ ভেবে অবজ্ঞা কবে নিজেব বুদ্ধি অনুসাবে কাজ কবছিস্। 
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আমার অভিপ্রায় না জেনেই অবজ্ঞ| কবে কি কাবণে আমাব বথ শক্র 

সমক্ষে বণমধ্য হতে নিষে আসলি ? আজ তুই আমাৰ বশ, বীর্য ও তেজ 
এবংআমাকে অতি বলবান বলে লোকেব যেবিশ্বীস ছিল তা নষ্ট করেছিস । 

আমি চিবকাল যুদ্ধলোভী জেনেও আমাকে প্রখ্যাত বীব 
বিক্রমানুবাগী শক্রব সম্মুখে কাপুকষ সাঁজিযেছি্। যদি তুই যে 
কোন প্রকাবে আমাব এই বথ শক্রর সামনে নিষে ন যাস, তবে আমি 

বুঝব_তুই শক্রব নির্দেশে আমাব বথ যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরিয়ে 
এনেছিস। তুই শক্রব ন্যাষ ষে কাঁজ কবেছিস্ হিতাভিলাধী সুহ্ৃদগণ 

তা কবতে পারে না। তুই বহুকাল আমাব কাছে আছিস্্। স্তৃত্বাং 

আমাব শক্র পালিযে বাবাৰ পূর্বেই বথ নিয়ে চল্। 
বাবণ যে যথার্থই বীব ছিলেন উপবেব দন্ত তা প্রমাণ কবে । তাই 

শক্ত নিপাত না কবে সাবি যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পালিয়ে আসায় তাঁকে তিনি 
তীব্র ভাষায তিবস্কাৰ কবে আত্মগ্লানি হতে নিষ্কৃতিব প্রয়াস পেলেন। 

কৃত্তিবাসী বামায়ণে কবি বলেছেন রাবণ যখন তৃতীযবাব যুদ্ধ 
যাত্রাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন মন্দৌদবী তীকে সীতাকে প্রত্যর্পণ 
কবতে বললেন, তখন-_ 

দ্রশাঁনন বলে সীতা দিতে নাবি ফিবে। 

হাঁসিবেক বিভীষণ সবে না৷ শবীবে। 

কহিবেক ইন্দ্র আদি যত দেবগণ ॥ 

যুদ্ধে হেবে সীত৷ ফিবে দিলেক বাবণ ॥ 
ছোট হযে খোঁটা দিবে বড ভয় বাসি। 

সান্তনা হইয়া গৃহে বৈসহ প্রেষসি ॥ 
ববঞ্চও বামেব শবে ত্যজিব জীবন । 

সীতা ফিবে দিতে না! পাবিব কদাচন ॥ 

মন্দোদরীর আকুল মিনতি বাবণেব আত্মাভিমানে আঘাত কবল। 
যথার্থই মহৎ ব্যক্তিব ন্ায মান মর্য্যাদায় আঘাত অপেক্ষা প্রাণে 
আঘাত বাবণেব নিকট শ্রেষঃ। 



১২৮ চবিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

মন্দোদবী পুনবায় তাঁকে নানা ভাবে বৌঝাবাব চেষ্টা করলেন। 
( মন্দোদরী চরিত্র ভ্রষ্টব্য ) বামকে তিনি বিশ্ব সংসাবের কর্ভী এবং 

সীতাকে লক্মীবপে বণনা কবলেন। 

, ঈষৎ হাঁসিয়! কহে লঙ্কা অধিকাবী । 

সামান্য হে বুদ্ধি তব বাদী মন্দোদবী ॥ 
শক্তি বপা মহালক্ষষী সীতা ঠাকুবাণী। 
তুমি কি বুঝাবে মোবে আমি তাহা জানি ॥ 
জপ যজ্ঞ পুজ! করে বাখিতে না পাবে । 
বিনা! অ্নাতে পড়ে আছেন ছুয়াবে ॥ 

নিবাহাবে অনাহাবে জপে কত জন। 

ষৃত্যুকালে নাহি পায় সেই শ্রীচৰণ ॥ 
ধ্যানযোগে ভাবিয়া! ন! পায় মুনি খষি। 
সে বাম ভাবেন আমাঁধ নিবাহাঁবে বসি ॥ 

জাগিছে আমাবি বপ শ্রীরামেব মনে । 
ভাঁবিছেন আমারে বধিবে কতক্ষণে ॥ 

মবিব বামেব হাঁতে ভাগ্যে যদি আছে। 
যমেব না৷ হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে ॥ 

বিষুত্দুতে লয়ে যাবে তুলিয়ে বিমানে । 
সমান প্রতাপে জীবনে মবণে ॥ 

ইন্দ্র আদি দেবতা জীবনে আজ্ঞাকাবী 

মরিযা বৈকুঠঠে আমি যাব র্বোপবি ॥ 
না বুঝিয়। ভাগ্যহীন কহিলে আমারে । 
আম। সম ভাগ্যবান নাহিক সংসাবে ॥ 

দেখিব কৰিয় যুদ্ধ মবি কিবা মাঁবি। 
ক্রন্দন সন্ববিয়া গুহে ঘাহ মন্দোদবি ॥ 
ম্ব্ণ নিকট তাব কি কবে ওধধে। (লঃ) 



রাবণ ও হুর্যোধন ১৬৯ 

বাঁম শবয়ং নাবাষণ বাঁবণে এ জ্বীন জন্মেছে। বামেব হাতে মৃত্যু 
শ্লাঘ্য। ইহা হতে অধিকতবৰ অভিপ্রেত মর্তে কিছুই নাই বাব্ণ 

জাঁনতেন। এ মৃত্যুব পবিণাম সকলের ইর্ষীর পাত্র হয়ে বৈকুঠে স্থিতি 
বাধণ বাণী মন্দৌদবীকে এই বলে প্রবৌধ দিলেন । তীাব মত ভাগ্যবান 

মর্তে কেউ নাই। 

বিক্রম, আত্মবিশ্বাস, অহমিকাব সমস্বয বাঁবথ চবিব্র। তাঁই তিনি 

গর্ব ভবে বলতে পেবেছেন সাবা জীবন কৃচ্ছু সাধন কবেও কত সাধু 

সজ্জন মৃত্যুকীলেও বামেব স্ত্রীচবণ কৃপা লাভ কবে নাঁ। সেই বাম 

অহনিশি বাঁবণের ধ্যানে মগ্ন। ইহা! ও গৌববেৰ বস্তু । 
-  * এইখানে স্বযং বিষ বাম অপেক্ষা বাঁবণকেই বেনী দক্ষ বলে মনে হয়। 
বাম সব দেব্তীদেব সহাষতীয় ছলনা কবে বাবণকে পবাভূত কবেছেন। 
কিন্তু বাঘণ আপন বিক্রমে একাই আত্মীয পরিজন ও প্রজাবৃন্দ সহ 
সংগ্রাম কৰে ধ্বংম হয়েছেন । এখানে রাবণেৰ বীবত্ব সুস্পষ্ট | 

সাঁবথি বিনীত ভীবে বাঁবণেৰ উপকাব, বীব বিক্রমেব কথা শ্বীকাঁব 

কবে দীনভাবে বললে_ আপনি যুদ্ধ শ্রমে কাত হয়েছেন, যুদ্ধে 
শত্রদেব অপেক্ষা হীনবল হযে পড়েছেন, আপনাব বখেব অশ্বরাও 

গ্রীম্মেব প্রথর তাঁপে পরিশ্রান্ত হওয়ায় বথ চালানে অসমর্থ ও অবসন্ন 
হযেছিল- এই জন্যই আমি, এই কাজ কবেছি। 

অতঃপব ধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সাঁবথি বললে--যে সব ছুিমিত্ত 
দেখা যাচ্ছিল, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেই সব আমাঁদেব অমঙ্গলেব 

সূচনা কবছে। মহারাজ, দেশ, কাল, শুভাক্তভ লক্ষণ, ইঙ্গিত, দৈন্ট, 
উৎদাহ, অনুৎসাহ, বল ও দৌর্ধল্য স্থান দকলেব সমতা, বন্ধুবতা ও 
নিম্নতাঁদি যুদ্ধেব অবসর ও শক্রব ছিদ্র দর্শন সারখিব বৈশিষ্ট্য। কোন 
সময বথ শত্রু অভিমুখে সঞ্চালন কবতে হবে, কখন বথ নিয়ে পলাষন 
ধর্ম, কখন বা শত্রব সম্মুখীন হতে হবে আব ক্খন বা পার্থ দিযে রথ 
সধালন কবতে হবে এই সমস্ত বিষষে সারখির বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা! 
শ্রেষ। 



১৩০ ও চবিত্রে বামাষণ মহাভাবত 

আমি আপনাঁর বিশ্রামেব জন্য এবং বথেব অশ্বদেব ক্লান্তি 
ঘুব করবার জন্যই এবপ যোগ্য কাজ কবেছি। এখন যেমন আদেশ 
করবেন তা পালন কবে আপনাব খণ পবিশোধ কব্ব। 

বাঁবণ সাবখির কথায় অন্তষ্ট হযে বললেন, বথ শীঘ্র ৰাঘবেব নিকট 
নিয়ে চল, অগ্ বণক্ষেত্রে শক্রদেব বিনাশ না কবে ফিববো না। বাঁবণ 
এই কথা বলে সন্ত্টচিত্তে সাবথিকে একটি সুন্দৰ হস্তাভবণ প্রদ্ধান 
কবলেন। সাবথিও বথ নিষে বাঘবেব সম্মুখে উপস্থিত হলো। 
দেবতাদেব সঙ্গে যুদ্ধ দেখতে এসে অগস্ত মুনি যুদ্ধে পবিশ্রান্ত 
ও চিন্তাপ্বিত বাবণকে ফুদ্ধার্থ সম্মুখে অবস্থিত দেখে বাঁমেব সমীপে এসে 
বললেন, তুমি যাব দ্বাবা এই সমস্ত শত্রকে পবাজ কবতে সমর্থ 
হবে, আমি তোমাকে সেই সনাতন স্তব বলছি। তুমি আদিত্যহ্দয় 
নামক স্তব পাঠ কব। তুমি একাগ্র মনে দেবাঁদিদেব দিবাকবকে 
পুজা করে 'তিনবাব এই “আদিত্য হৃদ” পাঠ কৰ। তাহলেই যুদ্ধে 
জয লাভ কবতে পাববে। আমি নিশ্টয বলছি এই বপ কবলে তুমি 
এই মুনুর্তেই বাঁবণকে বধ কবতে পাঁববে। অগন্ত্য এই কথা বলে 
যথাস্থানে চলে গেলেন । 

রাম আদিত্য-হ্ৃদষ স্তব জপ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং 

সম্মুখে বাবণকে দেখে তাকে জয কবতে উদ্চত হলেন। দিবাকব 
দেবতাদের মধ্য হতে বামকে বললেন, তুমি তৎপব হও । 

কৃত্তিবাঁসী বামায়ণে কবি বলেছেন দেববাজ ইন্দ্র বাঁমেব জন্ত 

সাঁবথি মাতলি সহ বথ ও নানাবিধ দুর্জষ অস্ত্র পাঠালে 
চিনিল বাঁবণ বাঁজা ইন্দ্রে বিমান । 
মনে মনে দশানন কবে অনুমান ॥ 

কোথা গেল ইন্দ্রজিত ভাই কুস্তকর্ণ। 
এখনি দেবতা! বেটাষ কবিতাম চূর্ণ ॥ 
এত দিন কবে সেবা সেবকেৰ মত। 

অসময দেখে হৈল শত্রু অনুগত ॥ 



বাঁবণ ও দুর্যৌধন ১৩১ 

শাক্রকে পাঠায় বথ আমা বিগ্ঘমীনে। 

এত বলি কোপ দৃষ্টে চাহে ব্বর্গপানে ॥ 
কোপ মনে মালিবে কহে লক্ষেশ্বব । 

সবলেব অনুবল যতেক অমব ॥ 
এইবাবে যুদ্ধে যদি বীঁচযে জীবন । 
একে একে কাটিব সকল দেবগণ ॥ (লঃ) 

দেবতাদের এপ পক্ষপাতিত্ব বাবণেৰ দৃষ্টিকে ফীকি দিতে পাঁবলে 
না। গু্র ইন্দ্রজিৎ ও ভ্রাতা কুস্তকর্ণেব সহাযতীয় যে বাঁবণ ইন্দ্রকে 
পবাজিত কবে বন্দী কবে এনেছিলেন, আজ সেই ইন্দ্র তীব শত্রুব 
সহায়তা এগিয়েছে দেখে ক্ষুব্ধ বাৰণেব যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে 
পাঠকবৃন্দের সহানুভূতি কেড়ে নিয়েছে। 

রাবণেব বথ দেখে বাম সাবথি মাতলিকে সাবধান করে বললেন 

এ দেখ শত্রু দক্ষিণাবর্তগতিতে মহাবেগে বণমধ্যে আসছে। মনে হচ্ছে 
আত্মবিনাশেই কৃত স্বল্প হয়ে থাকবে, অতএব তুমি শক্রর অভিমুখে 
সাবধানে গমন কব। কাঁবণ বাধু যেমন মেঘকে অপসাবিত কবে, 
সেইবপ আমি তাকে বধ কবব। তুমি সত্ব বথ নিযে চল । 

সেই সময বাবণেব বিনাশীভিলাষী দেব, গন্ধরব, সিদ্ধ ও পবমখধিগণ 

তাদেব দ্বৈবথ যুদ্ধ দেখবাঁব জন্য সমবেত হলেন, বাঁমেব জয় এবং বাঁবণে 
পবাজযেব নিমিত্ত নান! শুভাশুভ চিহ্ন দেখা গেল। বাঁব্ণেব বথ 

যেদিকে যাচ্ছিল, গৃগণ সেই দিকে ধাঁবিত হল। দিবা ভাগে লঙ্কা 
নগবী জব! ফুলেব ন্যায় বক্তবর্ণ সন্ধ্যাব দ্বাবা আবৃত্ত হওযায, সমগ্র 

লঙ্কাদ্বীপ যেন প্রজ্ছলিত বলে মনে হচ্ছিল। অশুভ ন্থুচক উদ্াপাঁত 
হতে লাগল । বাবণ যেখানে ছিলেন, সেখানকাঁৰ ভূভাগ বাব বাব 
কম্পিত হতে লীগল। এবং প্রহাবে নিবত বাক্ষদ যোদ্ধাগণেব 
বাছগুলি এবপ স্তব্ধ হল যে, তাতে মনে হল--কেউ যেন তাদের 
হাত টেনে ধবছে। এবপ আবও বছ অশুভ নৃচক চিহ্ন প্রকাশ 
পেলো । 



১৩২, চবিত্রে বামায়ণ মহাভাবত 

মঙ্গল শুভ এবং বিজ ন্মুচক সর্ব প্রকাঁৰ চিহ্ন বামকে উৎসাহিত 
কবতে লাঁগল। বাম এইসব শুভ চক চিহ্ন দেখে সন্তুষ্ট হলেন 
এবং বাবিণ নিহত বলেই মনে কবলেন। | 
অতঃপব বাম বাবণেব মবণ যুদ্ধ আবন্ত হল। বাক্ষস সৈল্তবা 

বাঁবণেব এবং বাঁনৰ সেনাগণ বাঁমেৰ প্রতি বিস্মিত ভাবে দৃষ্টিপাত করে 
চিত্রাপিতেব ন্যাঁ নিশ্চল হযে বইল। এই সময বাম জয কবতে হবে 
এই দৃঢ় নিশ্চয কবে সর্বশক্তি প্রবোগে যুদ্ধ কৰে তা দেখাঁতে লাগলেন। 
বাব মবতে হর তাও ভাল, তথাপি যুদ্ধ হতে বিবত হব নাঁ-এই পণ 
কবে যুদ্ধে বীর্য দেখাতে লাঁগলেন। বাম শবজাল দ্বাবা! শত্রু বাঁবণকে 
যুদ্ধ হতে বিমুখ কবলেন। বীব বঘুনন্দন একেবাবে বিংশ, ত্রিংশ, ঘাট 
শত শত ও সহ্র সহশ্র বাণ শক্রব বথাভিমুখে নিক্ষেপ কবলেন, বাঁবণও 
বদ্ধ হয়ে গদা৷ ও মুষল বর্ষ কবে বামকে আঘাত কবলেন। এইবপ 
বোম হর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হতে লাঁগল। শৈল ও কানন সকলেব সঙ্গে 
সমগ্র বন্থুমতী কম্পিত ও ূর্ধ্য নি্রভ হল। বাষুব গতি স্তব্ধ হল। 
তখন দেবতা গন্বর্ব সিদ্ধ, মহধি কিন্নব ও মহাঁসর্পবা অত্যন্ত চিন্তিত 
হলেন। দেবগণ ও খধিগণ “গো ব্রা্মণদেব মঙ্গল হোক" সকল লোক 
নিবাপদ হোক এবং বাম যুদ্ধে বাঁবণকে জয় ককক, বলে বোম হ্্ধণ 

যুদ্ধ দেখতে লাঁগলেন। 

কৃত্তিবাসী বামাবণে বাবণ যখন পাশুপত বাণ নিক্ষেপ কবেন 

বামেব প্রতি, তখন বাম বিষ্ণু চক্রে 
বাণ খেবে দশীনন ভাবে মনে মন। 

যৌড়ছাঁতে স্তব কবে শ্রীবামে তখন ॥ 
হাতেব ধন্নকবাণ যেলে ভূমিতলে । 

কব যুডি কবে স্ব বস্ত্র দিষে গলে ॥ 

নিবাকাব সাকাব সকল বপ তুমি । 

তোমাব মহিমা সীমা কি জানিব আমি ॥ 



বাবণ ও ছুর্ষোধন ১৩৩ 

মা জীনি ভকতি স্তুতি জাতি নিশীচব। 

শ্রীচবণে স্থান দাঁন দেহ গদাঁধব ॥ 

তুমি হে অনাগ্ভ আদ অসীধ্য সাধন। ৃ 
কটাক্ষে ত্রহ্মাণ্ড নব খণ্ড বিনাশন ॥ 
আখগুল চঞ্চল চিন্তিযা! শ্রীচবণ। 

কটাক্ষে ককণা কব কৌশল্যানন্দন ॥ 
জন্মিয়া! ভাবতভূমে আমি ছুবাচাব। 
কবেছি পাঁতক বহু সংখ্যা নাহি তাঁৰ ॥ 

অপবাধ মার্জনা কব হে দযাময় । 

কুডি হস্ত ষুড়ি বাঁজা এক দৃষ্টে বয । 
কুডি চক্ষে বাঁবিধাব! বহে অনিবাব। (লঃ) 

কবি কৃত্তিবাস বাবণ চবিভ্রকে যেমন স্থানে স্থানে হাস্তকৰ কবে 

অঙ্বিত কবেছেন, তেমনি বাঁবণেব ভক্তি বসেব পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে তিনি 
কার্পণ্য কবেননি। তিনি কেবল ভক্ত বাবণেব চবিব্রই চিত্রিত 

কবেননি, ভক্তেব প্রতি দেবতাৰ ককণাব ছবিও তিনি নিবপেক্ষ ভবে 
একেছেন। 

বাম বলে নাঁ হইল সীতাব উদ্ধাব ॥ 
কার্ধা নাহি বাঁজপাটে পুনঃ যাই বনে। 
বাণ পবম ভক্ত মাঁবিব কেমনে ॥ 
কেমনে এমন ভক্ত কবিব সংহাব। 

- বিশ্বে কেহ বাম নাম না কবিবে আব 1 

কেমনে মাঁবিব বাণ ভক্তেব উপব। 

এত বলি ত্যজেন হাতে ধনুঃশব॥ (লঃ) 

এইভাবে বাঁবণেৰ বন্দনা বাম যুদ্ধ ত্যাগ কবাব সঙ্কল্প নিলে 
দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কাবণ বাঁবণ বধ না হলে স্থট্টি ধংস 
হবে। তখন তীবা দেবী সবস্বতীব শবণীপন্ন হযে তীঁকে অনুবোধ 
কবলেন। 



১৩৪ চরিত্রে বামায়ণ মহাভীবত 

তুমি বৈস বাবণেব কণ্ঠেব উপব। 
বিপু ভাবে শ্রীবামে বলাও কটুত্তব॥ 

দেবতাদের অনুবোধে স্বস্বতী দেবী বথাযথ কাঁজ কবলেন-_ 
ডাক দিয়া বলে বাঁবণ শুন বঘূুপতি। 

প্রাণেব ভয়েতে তোমা নাহি কৰি স্তুতি ॥ 

অবস্ঠ যুঝিব আমি আইস সত্ব । 
এক বাণে ভণ্ড বেটা যাবি যমঘর ॥ (লঃ) 

রাবণ মুখ খুলেছেন। দশানন এরাপ ভঙ্গিতে কথা বলতে অভ্যন্ত। 
এতক্ষণ তিনি মোহীচ্ছন্ন ছিলেন । 

কৃত্তিবাঁসী রামায়ণে বু স্থানেই বাঁবণকে দেবতাদের আনীর্ধাদ 

পেতে দেখা গেছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক জাধগাঁষ 

বিভীবণে কন তবে ব্রিলোঁকের নাথ। 

বাবণ বিনাশে মিতা হইল ব্যাঁঘাত। 

কাঁৰ দাধ্য বিনাশিতে পাবে দশাননে । 

রক্ষিছে বাঁবণে আঁজি হব ববাজনে। 
এ দেখ বাবণেব বথে বিভীষণ। 

জলদবর্ণী কোলে বাঁজ! দশীনন ॥ 
দেখিযা ধামিক বিভীষণ সবিস্ময। 
প্রমাদ ঘটিল কি হইবে দযাময ॥ (লঃ) 

রামকে বাঁবণ বধে হতাঁশ হতে দেখে দেবতারা চিন্তিত হয়ে 

পড়ুলেন। ত্রন্মাব নির্দেশে বাম অকালে দেবী মহেশ্বরীব পুজার 

আয়োজন কবলেন শরৎকালে। বিধি মতে চণ্ডী পাঠ করে রাম 

যন্তী সপ্তমী অষ্টমীব দিন ও পুঁজ করলেন। 
নিশাকালে সন্ধি পুজা কৈল রঘুনাথ। (লঃ) 

নব্মীতেও বাম পুজা কবলেন। যদিও বাম ভক্তিভরে পুজা 
কবলেন, কিন্তু দেবী ছুর্গাব কৃপা লাত ন! কৰা, তিনি পুনরায় হতাঁশ 
হলেন। বিভীষণেব পবামর্শে-_ 



রাবণ ও ছুধোধন ১৩৫ 

তুষিতে চণ্তীবে এই করহ বিধান । 
আষ্টোত্তব শত নীলোৎপল কর দান ॥ (লঃ) 

দেব ছুর্ণভ নীলপদ্ধ কোথায় পাঁওযা যাঁবে? অবশেষে হনুমান 
আগ্টোত্ববশত পদ্ম তুলে আনলেন। নীল পদ্ম পেয়ে রাম অন্তষ্ট চিত্তে 
দেবী অর্চনা করলেন। এ পদ্মগুলি তীব চবণে উৎসর্গ করতে থাকলে 
একটি নীলপন্প কম পড়ল। তখন হনুমান বললেন আর পদ্ম নেই। 

দেবী শ্বয়ং ছলন! করবাব জন্য একটি পদ্স হরণ করেছেন । হনুমানের 

কথা শুনে রাম বিমর্ষ হলেন। তখন তিনি কাতরভাবে দেবীৰ 
আরাধনা করে বললেন__ 

পবাৎপরা সাবাৎসাবা৷ বিপদ-ছেদিনী । 
মহামাঁযা বপে ত্রিজগত আচ্ছাদিনী ॥ 

আমারে কবেছ মাত্র ছুঃখের ভাজন ॥ 

আর ছুখে দিও না মা নিবারি তোমার ॥ 
সুখ ভাগ্ড অন্ন হলো ছুঃখ তাহে ভারি । 

জন্মাবধি ছুঃখ মোর কি কহিব আর । 
তবু ছুঃখ দাও দয়। না হয তোমার ॥ 

রাজ্যে রাজ্য বিনাশিয়া আনিলে কাননে ॥ 
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে আনিলে। 

বাবণ দ্বাবায় শেষে জাঁনকী হবাঁলে ॥ 
কৃত কষ্ট কটক সঞ্চঘ কপিগণে। 

শিলা বৃক্ষে সেতু বাদ্ধি সমুদ্র তাঁবণে ॥ 
সীতাব উদ্বাবে ভাবা হইন্ু তংপব। 

রাক্ষস নাশিন্ু শেষ আছে লম্বেশ্বর ॥ 



১৩৬ চবিত্রে বাঁমায়ণ মহাঁভাবিত 

কষ্টে বণ কবিলাম হবেব অঙ্গনা ।, 

তথাপি আপনি' কালি কবিছ বঞ্চন! ॥ 
কবিলাম অর্চনা মা অকাল-বৌধনে। 

তবু না হইল কৃপা মোব আবাধনে ॥ 

হবিলে গে! হববাণি সঙ্কল্প-নলিনী । 

, তথাপি তাবাঁব তাহে সাক্ষাৎ না হয ॥ 

বুঝিন্নু নিশ্য সীতা৷ না হৈল উদ্ধীব ॥ 

কমল লোচন মোবে বলে সর্বজনে | 

এক চক্ষু দিব আমি সন্ধল্প পৃবণে ॥ 
এত বলি তৃণ হৈতে লইলেন বাণ। 
উপাঁডিতে যান চক্ষে করিতে প্রদান ॥ 

হেনকালে কাত্যাঁযনী ধবিলেন হাতে। 

তিনি বামকে তার ও বাঁবণেব পরিচয ্মবণ কবিয়ে দিযে বললেন- 

শুন প্রভু দযাময়, অখিল রন্মাগুচয়, 
পতি তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥ 

তুমি আদি ভগ্বাঁন, অখণ্ড কাল সমান, 
বিশ্ব বহে তব লোমকুপে। 

মায়াব মনুষ্য তুমি, চতুবাহ্ু আসি ভূমি, 

নাশিতে বাক্ষসে দুবাচাব । 

ভব ভাথ্য প্রভু হও, কত্ কোন ভাবে বও। 
শুদ্ধত্তু কে জানে তোমাব ॥ 
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তোমাৰ জানকী যিনি, পবমা প্রকৃতি তিনি, 
বাবণের কি সাধ্য হবিতে। 

সীতা-হবণেব ছলে সেতু বান্ধি সিদ্ধু জলে, 
বাক্দসেবে বিনাশ কবিতে ॥ 

দেখহ মনে বিচাবি, বাণ তোমাব দ্বাবী, 

পর্বে ছিল বৈকৃণঠ নগবে। 
ত্রন্মশীপে ধবা এল শত্র ভাবেতে পইলে, 

তেই প্রতু তুমি ধর! পরে ॥ 
অকাল বোধনে পুজা, কৈলে তুমি দশতৃজা, 

বিধিমতে কবিলা বিন্তাস। 
লোকে জানাবাব জন্য, আমাবে কবিতে ধন্। 

অবনীতে করিল প্রকাশ ॥ 
বাধণে ছাড়িন্ব আমি, বিনাশ কবহ তূমি। 

অতপের বাম নবমী ও দশমী পুজা সম্পূ্ন কবে দেবী বিসর্জন 
দিলেন। কৃত্বিবাঁদী বামায়ণে এইভাবে অকালে দেবীকে জাগাবার 
জন্ত বাম শরৎকাঁলে দেবী ছুর্গাৰ পূজা কবেছিলেন। সেই পুজাই 
আজ সর্বত্র আদৃত। বস্তকালে দেবী ছুর্গাব যে পূজা! হয় তা বাসন্তী 
খুঁজা নামে খ্যাত। বসন্ত কালই দেবী দুর্গার পৃজাব প্রশস্ত কাল। 

ৃত্তিবাসী বামায়ণে বাবণের মৃত্যু বাঁণ চুবিব কথাও উল্লেখিত 
আছে। বাম, লক্ষণ সুগ্রীব ও বিভীষণ পবামর্শ কবতে বসলেন কি 
ভাবে বাঁধণকে বধ কবা৷ সন্তব। তখন বিভীষণ ভীদেব বাঁবণেৰ গুপ্ত 
বত্যু বাণের সন্ধান দিষে জানান তীরা তিন ভাই যখন তপস্ত! করছিলেন, 
্র্মা তখন বাঁবণকে বব দ্দিতে চাইলেন। বাঁবণ অমবত্ব বর প্রার্থন। 
কবলেন। কিন্তু তিনি তাঁ দিতে অস্বীকৃত হয়ে বললেন, যদিও 
অমবন্ব তোমাকে দেব নাঃ তবে তোমাব অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ভাবে ছিন্ন 
কখলেও মৃতু) হবে না। তোমাৰ ছিন্ন যুণ্ড যৌড়া লাগবে। তবে 
একমীত্র ব্রনধান্্ বাবা তোমাৰ ম্বত্যু ঘটবে। অন্য কোঁন অস্ত্রে তৌমাব 
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মৃত্যু নেই। আমি সেই ত্রহ্মবাঁণ স্থ্টি কবেছি, তা৷ তুমি তৌমাঁর 
কাছে বাখো। বিপক্ষ দল এই অস্ত্র পেয়ে তোমাব বুকে আঘাত 
কবে তোমাকে নিহত করবে। 

কৃত্তিবাসী বামায়ণে বাবিণের এই মৃত্যুবাণ সম্বন্ধে নানা মতান্তবেব 
উল্লেখ আছে। কাঁবো কারো! মতে শিব রাবণকে বব দিয়েছিলেন যে 

ধুদ্ধে তীব যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটা যাবে, শঙ্কর তা জুড়ে দেবেন। তবে 
বাবণেব নাভিতে কেউ সেই অস্ত্র নিক্ষেপ কবলে তিনি মার! যাবেন 

বিভীষণ জানালেন সেই মৃত্যুবাঁণ বাবণেব গৃহেই মন্দৌদবীব 
কাছে আছে। ভাবা পরামর্শ করলেন কে বাবণেব অন্তঃপুবে প্রবেশ 
কবে তীর মৃত্যুবাণ আহব্ণ করতে সাহস পাঁবে। হনুমান স্বেচ্ছায় 

এই কাজে প্রবৃত্ত হলেন। (হনুমান চবিত্র জুষটব্য ) এক বৃদ্ধ ত্রান্মাণের 

ছন্মবেশে মন্দোদবীব সাক্ষাৎ লাভ করে কৌশলে সেই ব্রন্ধান্ত্র লাভ 
করেন। এই অস্ত্রা্থীতেই বাঁমেব হস্তে রাঁবণেব জীবন লীলায 
যবনিকা পড়ে। 

বালীকি বামীয়ণে বাম রাবণেব মস্তক ছিন্ন কবে ভূতলে পাঁতিত 
কবলেন। তার পরক্মণেই সেইকপ আর একটি মস্তক উদ্থিত হযে 
তব স্বন্ধে সংলগ্ন হল। যত কাটে তত আসে । এইভাবে একশত 
মস্তক ছিন্ন হল, তথাপি দশাননেৰ প্রাণান্ত হল না। বাঁম ইহাঁতে 
চিন্তিত হলেন। তখন তিনি' রাবণেব বক্ষ লক্ষ্য কবে শর বধণ 

করলেন। বাবণ জ্ুদ্ধ হয়ে গদা ও মুষল বর্ষণ দ্বারা বামকে আঘাত 

করলেন। এই ভাবে ছুই বীরের তুমুল লোমহ যুদ্ধ ক্ষিপ্র গতিতে 
চলতে লাগল। সেই যুদ্ধ দেখতে দেব, দানব, ঘক্ষ, পিশাচ, 

সর্প ও বাক্ষপদের সপ্তরাত্র অতিবাহিত হল। এব মধ্যে বারি, দিন, 

ুহূর্ত অথবা ক্ষণকাঁলের নিমিভ্ও বাম বাবণেৰ যুদ্ধেব বিবতি ছিল 

না । বাঁমকে বিজয়ী হতে না দেখে তখন দেবরাজ দাঁরথি মাতলি 

রামকে বললে, আঁপনি এর প্রতি ব্রনধান্ত্র নিক্ষেপ ককন। মাতলির 

বাক্যে বরহ্ান্্রে কথা ম্মবণ হওয়ায বাম অগস্ত্য ঘে অবার্থবরনধান্্র দিযে 
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ছিলেন, সেই প্রদীপ্ত শব গ্রহণ করলেন। পিতামহ ত্রিলোক বিজয়া- 
ভিলাধী ইন্দ্রেব জন্য এই অস্ত্র তৈবী কবে তীকে দিয়েছিলেন । 

সাক্ষাৎ যমেব স্যাষ অনিবার্ধ্য ও বজ্রেব ম্যায় দুর্ধর্ষ সেই মহান 

অস্ত্র বাঁবণেব বক্ষে পতিত হল। বাবণেব হৃদয় বিদীর্ণ হল। এ বাণ 

বাবণের প্রাণ হবণ কবে প্রথমতঃ ছুর্বাব বেগে ভূমধ্যে প্রবেশ করল । 

বাঁবণকে বিনাশ কবে বজ্তা্ত দেহে এ বাণ বিনীতভাবে পুনর্বাব 
বামেব তৃণ মধ্যে প্রবেশ কবল । 

এ দারুণ অস্ত্রাঘাতে বাবণেব প্রাণ বেবিয়ে গেল। প্রাণ গত 

হালে বজ্জাহত বৃত্রাস্ুরেব ম্যায় বাক্ষদবাঁজ বথ হতে পতিত হলেন । 

(পপাত স্তন্দনান্ভূমৌ বৃত্রো বজ্রাহতো যথা) রাবণ ভূমিতে 
পতিত হলে নিশাচবগণ প্রভূব মৃত্যুতে ভীত হয়ে চতুদিকে পলায়ন 
করল। 

বাবণ বধে বিজয়ী বানরগণ সিংহনাদ কবতে কবতে বাঁক্ষপদের 

অভিমুখে ধাঁবিত হল। বাক্ষবা বানবদেব উৎগীড়নে কাত হয়ে 
লঙ্কাভিযুখে ধাবিত হল এবং আশ্রয়হীন হয়ে দীন ব্দনে অশ্রু ত্যাগ 
করতে লাগল । বানররা৷ আনন্দচিন্তে বাবণে নিধন ও রাঘবেব বিজষ 
বার্তা ঘোষণা কবতে লাগল । 

বাবণেব মৃত্যুতে অন্তবীক্ষে মধুর শ্ববে দেবছুন্দুভি ধ্বনি হল এবং 

দিব্য সুগন্ধি বাধু প্রবাহিত হল। আকাশ হতে বামেব বথেব উপবে 

বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগল । দেবতাবা 'সাধু* “সাধু” বলে বামেব প্রশংসা 
স্তব কবতে লাগলেন। বাবণ নিহত হওযায দেবগণ ও চাঁবগণ 
আনন্দিত হলেন । 

রাম বাঁবণকে বধ কবে স্থুগ্রীব, অঙ্গ ও বিভীষণের মনস্কামনা 
পূর্ণ কবলেন এবং নিজেও আনন্দিত হলেন। লক্ষণ ও সন্তষ্ট হলেন । 

বাবণেব মৃত্যুতে বায়ু শীন্ত হুল, দিক সকল নির্মল হল, আঁকাঁশ 
পবিষাব হল। পৃথিবীব কম্প নিবৃত্তি হল। মন্দ মন্দ বাযু বইতে 
লাগল এবং দিবাকরের প্রভা স্থিব হল। 
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কৃত্তিবাসী রামীয়ণে অন্যবপ বর্ণনা আছে। বাবণ বামেব বাঁণে 
জর্জরিত হয়ে ভূপতিত হলে ই__ 

হেনক/লে বঘুনাথ ভাবিলেন মনে । 
আমাব পরম ভক্ত বাজা দশানন ॥ 

শাপেতে বান্দসযোনি হয়েছে এখন | 

শবাধাতে জব্জব পড়ে বণস্থলে ॥ 

একবাব দবশন দিব এইকাঁলে ॥ 

এখনি মবিবে বাঁবণ নাহিক সন্দেহ। 
মৃত্যুকালে দেখা দিয়া মুক্ত কবি দেহ ॥ 
লক্জণেবে পাঠাইয়া জানিব সন্ধান। 
সেইৰপ আছে কি হয়েছে দিব্য জ্ঞান ॥ 

বাবণ রাক্ষদযোনিতে জন্মালেও পবম ভ্ত। তাই তীব মৃত্যুকালে 
স্বঘং নারায়ণ তাকে দর্শন দিয়েছেন। 
 ব্াবণ বাজনীতিজ্ঞঃ ভাই বাবণেৰ মৃত্যুব পূর্বে রাম লক্ণকে 
বলছেন ৮" 

বাজাব বংশেতে জন্ম লভি ছুই ভাই। 

বাজনীতি কিছু না শিখিনু পিতৃস্থানে ॥ 

বাবণ প্রবীণ বাজা ব্যাখ্যা কবে সবে। 

কবেছে অধর্ম কর্ম বান্দস-্যভাবে ॥ 

বাজকীন্ি কর্মে বাবণ পবম পপ্ডিত। 
বাজনীতি বাবণেবে জিজ্ঞাস কিঞ্চিৎ ॥ 

এখনি যাইবে বাজা দেহ পবিহবি। 
জিজ্ঞাসহ নীতিবাক্য গোঁটা ছুই চাঁবি ॥ 

অমূল্য ব্তন যদি অস্থানেতে হ্য। 
গ্রহণ কবিতে পাবে শাস্ত্রে হেন দায়॥ (লঃ) 
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সন্দেহেব অবসান ঘটান । 

কৃত্তিবাসী বামায়ণে বাঁবণ লক্ষণকে বাঁজনীতি শিক্ষা 

দিতে বাঁজি হলেন নাঁ। ববং বাঁমেব দর্শন অভিলাধী হলেন। 

অতঃপৰ 

বাঁবণেব সাক্ষাতে আইলা বধুপতি। 
বুঝি বাঁবণেব মুন উঠি শীভ্রগতি ॥ 
উঠিতে শকতি নাই বাঁজ। দশাননে । 
ভক্তি ভাবে প্রণাম কবিল মনে মনে ॥ 

সাক্ষাৎ বিবাট মৃত্ত ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
মায়াতে মানব দেহ বিশ্বম্য তূমি। 

তোমাৰ মহিমা প্রহ্ব কি জানিব আমি ॥ 

অনাথেব নাথ তুমি গতিত পাঁবন। 
দ্রষা কবে মন্তুকেতে দেহ শ্রীচবণ ॥ * 

চিবদিন আমি দাস চবণে তোমাব। 

” শাপেতে বাক্ষদকুলে জনম আমাৰ ॥ 

মহীতলে ভ্রমিতে হয়েছে তিনজন্ম ৷ 

আন্ুবিক বুদ্ধে নাহি জানি ধর্মাধর্ম ॥ 

অপব।ধ ক্ষমা কব গৌলকেব পতি । 

বাজনীতি তোমীবে কি কব বঘুবব। 
সংসাবেতে হত নীতি তোমার গোচব ॥ (লঃ) 

উত্তবে বাম বললেন-_যা৷ বলেছ সবই সত্য। তবুও 
প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ 
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভূবন ॥ 



১৪২ চবিত্রে রাগায়ণ মহাভাবত 

ধর্মীধম বাজকর্ম তোমাতে বিদিত। 

তব মুখে কিঞ্চিৎ শুনিব বাজনীতি॥ (লঃ) 

এবপর রাবণ যা বললেন কোন সাধাবণ মানুষে এত জ্ঞান কখনও 

সম্ভব নয়। তিনি যে দশেব উদ্ধে আসনলাভেব যোগ্য এখানে তাব 
প্রমাণ ৷ 

যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন । 

কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ ॥ 

করিতে উত্তম কর্ম বাঞ্ণ যবে হবে। 

আলম্ত ত্যজিয| তাহা! তখনি কবিবে ॥ 

অলনে বাখিলে কর্ম পুনঃ হওয়া ভীঁব। 

মনে হলে শুভকর্ম করিবে তখনি ॥ 
হেলায় রাঁখিলে কোন কার্ধ্য নাহি হয়। 

পাঁপ কর্ম অনেক কবেছি চিবদিন। 
কহিতে না পাবি তনু প্রহীবেতে ক্ষীণ ॥ 

সর্বনাশ হল আমাব সীতাব জন্যেতে ॥ 
এক লক্ষ পুত্র মোব সোয়া লক্ষ নাঁতি। 

আপনি মবিলাম শেষে লঙ্কা অধিপতি ॥ 

যদ্দি সীতা আনিতাম ভেবেচিন্তে মনে । 

তবে কেন সবংশে মবিব তব বাঁণে। 

হেলাতে ন! হবি সীতা বাখিতাম ফেলে। 

তবে মোৰ সংহাব না হৈত কোন কালে ॥ 

এই বলে বাবণেব প্রীণ বাঁধু বের হয়ে গেল। 

বাঁবণের মৃত্যুতে বিভীষণ শোকাভিডুত হলে বাম তকে সান্তনা 

দিষে বলছেন-_ 



বাবণ ও ছুধৌধন ১৪৩ 

না কান্দ ধামিক বিভীষণ ॥ 
ভুবন জিনিয়। স্থুখ ভূপ্জিল অপাব। 
পড়িয়া আমার বাণে গেল ব্বর্গধাব॥ (লঃ) 

বাল্মীকি বামায়ণে বিভীষণ ভ্রাতাৰ মৃত্যুতে শোকার্ত হলে রাবণেব 

আন্ত্েষ্টি ক্রিয! কবতে বাম তাঁকে আদেশ দিলেন । (বিভীষণ চরিত্র 

ষ্টব্য। ) 
বাবণেব মৃত্যুতে ভাব স্ত্রীবা শোক কবে তীর শব দেহ বেষ্টন 

কবে বললেন, যিনি ইন্দ্র ও যমকে ভষ দেখিযেছেন এবং কুবেরেব 

পুষ্ণক বথ বলপূর্বক হবণ করেছেন, দেব, গন্ধ, খষি, দাঁনৰ ও সর্পরাও 
যার ভষে ভীত, তিনি আজ সামান্য এক মানুষের নিকট পবাজিত ও 
নিহত হয়ে ভূপতিত হয়েছেন। দেবতা, অস্থুব ও যক্ষব! ধাকে বধ 
কবতে পাবেনি, সেই মহাঁপবাক্রমশালী বাবণ আজ সামান্য মানবের 

নিকট হীনবীধ্যেব ম্যায় নিহত হলেন। এই বলে তীবা রোদন 
কবতে করতে বললেন, তুমি হিতাকাজ্ষী সুহাদদেব কথা না শুনে 

নিজেব মৃত্যুব জন্য সীতাকে হবণ কবলে এবং বাক্ষসদেব সবংশে 

নিধন কবলে, নিজেও নিহত হয়ে আমাদেব ছুঃখ সাগবে যেলে 

গেলে। শুভাকাজ্ী ভ্রাতা বিভীষণ তোমাৰ মঙ্গলেব জন্য কত হিত 

কথাই বলেছিলেন, কিন্তু তুমি মোহগ্রস্ত হযে নিজেব মৃত্যু বাসনায় 

তাকে কঠোর বাক্য বলেছিলে । তাব পবিণতি দ্রেখ। যাচ্ছে। 
যদি নিধ্যাতিতা তে স্তাৎ সীতা বামায় মৈথিলী । 
ন নঃ স্তাদ্ ব্যসনং ঘোবমিদং মূলহবং মহৎ ॥ (যুঃ) ১১০২০ 

_যুদি তুমি তীব কথানুসাবে সীতাকে বাম হস্তে সমর্পণ কবতে তাহলে 
আমীদেব এই ভয়ঙ্কব মূল সহিত বিনাশ বপ বিপদ ঘটতো না! । 

সীতাকে প্রর্তাপণ কবলে বিভীষণ, বাম ও তোমাৰ মিত্রকুল 
পূর্ণকীম হতেন এবং আমাদেবও বৈধব্য যন্ত্রণী ভোগ কবতে হোত না। 
তোমাৰ শত্রদেব আনন্দিত হতে হতৌ৷ না। পবন্ত তুমি ঘৃশংসের মত 

বলপুর্বক সীতাকে অবরুদ্ধ কবে এককালে আপনাকে আমাদেব এবং 
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বাক্ষপদেব হতা। কবলে! তোমাৰ স্বেচ্ছাঁচাবই আমাদের বিনাশের 
কাঁব। তানয়। দৈবই সব অনর্থ ঘটাঁয়। দৈবই সব বিনষ্ট কবে। 

ন কামকাবঃ কামং বা! তব বাক্ষসপুক্ষব । 
দৈবং চেষটয়তে সর্বং হতং দৈবেন হস্তে ॥ (ফু) ১১০২৩ 

_দৈববশতইই বুদ্ধক্ষেত্রে তোমার, বানববৃন্দেব এবং বাক্ষসদে মৃত্যু 
হয়েছে। 

নৈবার্থেন চ কামেন বিক্রমেণ ন চাজ্জয়া। 
শক্যা দেবগতির্লোকে নিবর্ত়িতুষুগ্ভতা ॥ (ফুঃ) ১১৭২৫ 

-দৈবগতি কখন যলোম্বুখী হয অর্থাং সংসাবের ফল দেবাঁব জন্য 
যখন দৈবের বিধান উন্মুখ তখন অর্থ, কাম, বিক্রম অথবা আদেশ এদেব 
কেউ-ই তাঁকে নিবাবণ করতে পাবে না । 

এইভাঁবে বাক্ষদীর! শোকার্ত হযে দীনভাবে বিলাপ কবতে লাগল । 
. এই শোকার্ত পত্ীদেব মধ্যে বাবণেব প্রধান! পত্বী মন্দোদরী ও 

অন্যতম । ( মন্দোদবী চিত্র রষ্টব্য ) বীব বাক্ষসবাজেব বিক্রম এতকাল 
লঙ্কাবাপী আবালরৃদ্ধবণিতা, তাঁব স্বজন পবিজন ও তাঁব আশ্রিত 
গ্রতিগাল্য নিবিশেষে মহা গৌববেব বন্ত ছিল। পাঠকেবা দেখেছেন 
ভাঁব মন্ত্রী ও পাবিষদ্দবর্গ তাৰ অমিত বিক্রমেব উচ্চ প্রশংসা কবে তাকে 
বামেব সঙ্গে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত কবেছেন। কিন্তু বাবণ নিধনেব সঙ্গে 

সমগ্র লঙ্কাবাসীব তিনি অভিসম্পাতের বস্তু হলেন। মানুষেৰ ভাগ্যেব 

পবিবর্তনেৰ সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেৰ কীণ্তি খ্যাতি সবই বিলুপ্ত হযে ঘাষ 
এবং হয়ে পড়ে অভিসম্পাতেব পাত্র। 

51081505816 বলেছেন 11580 518৮ 6251 ৫9915 

85817 £26 5908 9৮0, কথাটি মুত বাবণেব প্রতি প্রযোজ্য । 
বাঁধণেব সৃত্যুব পৰ সকলেই ভাঁব বিক্রমেব কথা বিস্মৃত হযে তাঁকে 

“ দৌধাবোঁপ কবে চলেছে। 
বাবণ এতই হতভাগ্য যে মৃত্যুর পরও ভীব প্রতি সহানুভূতির 

পবিবর্থে তব সত্রীবাও তীর ছুষ্ট চরিত্রে জন্য তীকে অভিযুক্ত কৰেছেন। 
৮ 
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তিনি কাৰও মনেই কোঁন অন্ুকম্পীব বেখা একে যেতে পারেন নি। 

দেবগণ হতে বাক্ষদগণ সকলেই যেন তাৰ প্রতি প্রতিকূল ভাঁবাঁপন্গ, 

সকলেই ক্ষুব্ধ। দ্বৈবাঁচাবী ব্যক্তিব পরিণতি এমনই হয, কাঁবও স্েহ 

ভালবাঁসাই বোধ হয তাঁব অদৃষ্টে জোটে না । 
এই প্রসঙ্গে ট8001902, এর একটি উক্তি মনে পড়ে--1121. 
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বিদেহী আত্বাও বোধ হয এই স্মৃতি নিষে বিচবণ কবেছিল। ছুঃ- 

সমযেই মানুষে প্রকৃত পবিচয পাঁওযা যায । 

অতঃপব বাঁমেব পবামর্শে বিভীষণ শাস্ত্রীব মতে অগ্নিহোত্র বিধি 

অন্ুসাবে বাবণেব আস্তযেষ্টি ক্রিযা সম্পন্ন কবলেন। বাবণেব শবকে 
পৰিত্রস্থানে স্থাপন কবে ব্কমৃগচর্মেৰ আস্তবণেব উপব বেদৌক্ত 
বিধানুসাবে চন্দন বিরিরিছতা নি ভাব হাযির চিত 
নির্মাণ কবলেন। 

একটি অনুপম উপমাৰ সাহায্যে বিভীষণ বাঁবণ চবিত্র একেছেন-_ 

ধৈর্য্য যাব পত্র, হঠকাবিতা যাব পুষ্প, তপস্তা! যাব বাস এবং শৌর্য 
যাৰ দৃঢমূল, সেই বাক্ষদরাজ বপ বৃক্ষ অগ্ঠ রণ মধ্যে বামবপ বাধু 
বেগে উন্মূলিত হলেন। তেজ যাব দণ্ড, আভিজাত্য যার মেকদণ্ড 
কোঁপ যাব দ্েহাঁবযব ও প্রসাদ যাব হস্ত, সেই বাবণ ৰূপ. গন্বহত্তী 
অগ্ বাম রূপ সিংহ দাবা! নিহত হয়ে ধবাঁতিলে শষন কবেছেন। 

বামায়ণেব বাবণ চবিত্র বিশ্লেষণ কবতে গেলে স্বভাব্তঃই 
মহাভাবতেব কর্ণ চবিত্রেব কথা মনে পড়ে। উভয়েই মহাব্থ, পৰম 

পবাক্রমশীলী। কিন্তু উভযেই অভিশাপেব কাঁলচন্রে অসীম বীর্যেব 
অধিকাবী হয়েও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মর্ত ধাম হতে বিদাষ নিয়েছিলেন । 
সৎ সাধু পথ অবলম্বনে কেউ-ই এই ছুই মহাঁবথীকে বিপর্বস্ত কবতে 
সক্ষম ছিলেন না । কিন্তু উভযেবই আঁীর্বাদেব মালাব গন্ধ পুষ্প 
কাঁলকীটদৃষ্টে অভিশীপ হযে দেখা দিয়েছিল । ( কর্ণ চবিত্র তরষ্টব্য ) 



১৪৬ চবিত্রে বামায়ণ মহাভাবত 

খধিপুত্র মহাবীব বাবণ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ হলেও 

অত্যন্ত দাম্ভিক ও হঠকারী ছিলেন। এই ছুই বিপুর সঙ্গে নাবীব 

প্রতি তাৰ অসাধাবণ কামভাব তীব অস্াধাবণ জীবনেব সর্বনাশেৰ 

অন্যতম কাব্ণ। বাঁবণেব এই কামাসক্তিই তীব সব সদগুণাবলিকে 

বাহু-গরস্ত কবে, তাঁকে সর্বসমক্ষে হেয অবজ্জেয় ও ঘৃণ্য করেছে। 
রাবণ দশ হাঁজাঁৰ বর্ষব্যাপী উপবাসী থেকে তপস্তা করেছিলেন । 

সহতরবর্ধ পুর্ণ হলেই এক একটি কবে নিজ মস্তক কেটে আগ্নিতে আহুতি 

দিতেন। এইবপে নয শত বৎসবে অগ্নিতে নয়টি মন্তক আহ্তি 

দেওয়া হল, দশ হাজাব বর্ষ পূর্ণ হলে দশগ্রীৰ যখন নিজ দশম মস্তক 

কাটতে উদ্ভত হলেন, তখন ব্রহ্মা! উপস্থিত হযে তীঁকে বব দিতে 

চাইলে, বাঁবণ পক্ষী, নাগ, বক্ষ, দৈত্য, দানব বাক্ষস ও দেবগণে 

অবধ্য হতে প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্ধা! সেই ব্ৰ দিয়েই এক বকম 

উীঁকে অমবত্ব প্রদান কবলেন। এই বব পবিণামে অভিশীগ হযে 

দঁড়াল। নিজেকে সর্ধপ্রকাৰ পবাক্রমেব অধিকাবীদেব অবধ্য জেনে 

তিনি যুদ্ধেব জন্য চাঁবদিক পরিক্রমা কৰে চললেন- যুদ্ধ তকে পেখে 

বসেছিল। ইংবেজীতে একটি প্রবচন আছে__[0 108৩ ৪ 699 12 

099 000৩6 -সেবপ বাবণ যুদ্ধ মাতাল হয়েছিলেন বরশ্মাব এ 

অভিশপ্ত বরে। 



ধৃতবাষ্ট গান্ধাবীব জ্যেষ্ঠ পুত্র ছুর্যোধন। কখনো কখনো তাকে 
স্থুযৌধন বলে অভিহিত কবা হযেছে। পার মৃত্যু পব তার 

পিতামহী সত্যবতীকে তাঁর অন্যতম পুত্র ব্যাসদেব বলেছিলেন-_স্থখেব 

দিনগুলি গত হয়েছে, সম্মুখে ভযানক সময়। দিনগুলি উত্তবোত্তব 

পূর্বাপেক্ষা পাপপূর্ণ হবে। পৃথিবী গত যৌবন! অর্থাৎ উর্বব ক্ষমতা 
নষ্ট হয়েছে। (পূথিবী গত যৌবনা।) এমন দিন আলছে, যখন 
কপটতা ও নানা কলুষতাঁষ চাবিদিক আচ্ছন্ন হবে এবং ধর্মক্রিযা! ও 
আচাব সমূহ লুপ্ত হবে। কৌববদেব অনাচাবে পৃথিবী ধ্বংস হবে। 
( কুকণীমনযাচ্ছাঁপি পৃথিবী ন ভবিষ্যতি ) মা, এই কুলেব ধ্বংস তুমি 

স্বচক্ষে দেখো না। তপোৌবনে চল, যোগাভ্যাসে দিন কাটাবে। 
পুত্র ব্যাসদেবেব কথায় সত্যবতী ভবতবংশ ও পুববাসীদেব ধ্বংস 

যেন দেখতে না হয তজ্জন্য ছুই পুত্রবধূকে নিষে এই তিন স্বামী হীনা 
দেবী বনে গমন কবলেন এবং ঘোব তপস্তা কবে তথায দেহ ত্যাগ 
কবলেন। 

স্্রীপর্বে শোকার্ত ধৃতবাষ্ট্রকে ব্যাসদেব সাস্বনা দেবাঁৰ সমযে 

দুর্যোধনেব জন্ম বৃত্তান্ত বিবৃত কবে বললেন- একদিন আঁমি ইন্দ্রের 
সভাঘ গিযেছিলীম। সেখানে সমবেত দেবতাঁদেব নিকট পৃথিবী দেবী 
উপস্থিত হযে বললেন---আপনাবা সকলে সেদিন ব্রন্মাব সভাঘ আমা 
কাধ্য সিদ্ধিব জন্য যে প্রতিজ্ঞ কবেছিলেন তা পূর্ণ ককন। উত্তবে 

ভগবান বিষণ দেবসভীষ ধবিত্রীকে সহাস্যে বললেন, ষৃতবাষ্টরেব পুক্রদেব 
মধ্যে যে সর্বজোষ্ঠ ও ছূর্যোধন নামে খ্যাত হবে, সে-ই তোমাৰ কার্ধ্য 
সিদ্ধ কববে। তাঁকে বাজা৷ বপে পেয়ে তুমি কৃতার্থা হবে। ভীকে 
নিমিত্ত কবে পৃথিবীব সমস্ত ভূপতিগণ কুক্ক্ষেত্রে সমবেত হবেন ও 

সথদৃ় অন্ত্রেব দাবা পবস্পৰ পবস্পবকে প্রহাব কবে বধ কবরেন। 
এইভাবে সেই যুদ্ধে তোমীব ভাঁর হাস হবে । 



১৪৮ চবিত্রে বামীয়ণ মহাঁভাবত 

রাজন, তোমাৰ এই পুত্র ছুর্যোধনই সমস্ত জগৎকে সংহাব করবাঁৰ 
জন্য মৃত্িমান অংশবপে গান্ধাবীৰ গর্ভে জন্মেছিল। সে অর্মবী, ক্রোধী 
চঞ্চল এবং কুটনীতিদক্ষ ছিল। (অমর্ধী চপলশ্চাঁপি ক্রোধনো 
দুশ্রসাধন; | ) 

দৈবযোগে তাব ভ্রাতাবাও অন্ুুবপ চবিত্রেব ছিল। মাতুল শকুনি 
ও মিত্র কর্ণেব সঙ্গে তাঁব সংযোগ ঘটেছিল। এইসব নৃপতিবা! শক্রদেব 
বিনাঁশ কববাঁৰ জন্যই এক সঙ্গে ভূমগ্ুলে জন্মেছিলেন । 

যাঁদশো জাতে বাজা তাদৃশোহত্ত জনে ভবেৎ ॥ (ভ্ত্রী) ৮৩১ 

-_বাঁজা! যেমন হয, তাৰ স্বজন ও সেবকগণ ও তেমনি হযে থাকে। 

ব্যাসদেব এইভাবে ধৃতবাষ্ট-পুত্রদেব জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাঁশ কবে 
বললেন- তোমাৰ পুপ্রবা নিজেদেব অপবাধে নিহত হয়েছে। অতএব 

তাদেব জন্য শোক কব নাঁ। তিনি আবও বললেন- বাঁজন্ুষ যজ্ঞের 
সময দেবি নাঁবদ যুধিষটিবেব সভায নিঃসন্দেহে পূর্বেই একথা 
বলেছিলেন যে কৌবব ও পাণ্ুবগণ সকলে পবস্পৰ যুদ্ধ কবে বিন 
হবে। 

আমাঁৰ কাছে এ ভবিষ্যৎ বাণী শুনে যুধিষ্ঠির কৌববদেব সঙ্গে 
কলহ বোধে বন্ছ চেষ্টা কবেছিলেন। কিন্তু দৈবেব বিধান অত্যন্ত 

প্রবল । (দৈবং তু বলবন্তবম্)। 
অনতিক্রমণীযো হি বিধী বাজন্ কথঞ্চন। 
কৃতান্তস্ত তু ভূতেন স্থাববেণ চবেণ চ॥ (ভ্ত্রী) ৮৪৩ 

_এদৈব অথবা কালেব বিধানকে চবাঁচব প্রীণিগণেব মধ্যে কেহই 

কোনবপেও লঙ্ঘন কবতে সমর্থ হয ন|। 

বেদব্যাস ধূতবাট্ুকে সাস্বনা দিষে বললেন-বিধাতাব বিধান 
অন্থাথা হয না। (নিযোগেন বিধেশ্চাপ্যনিবর্তনাৎ। ) 

ল্লাঁটে এবপ লিখন নিষে ছুর্যোধন ভাব একোনশত ভ্রাতাদেব 

নিষে' পৃথিবীব সংহাঁব যজ্ঞ অনুষ্ঠান কববাব জন্য এ মর্তে জন্ম নিলেন 
পৃথিবীব পাঁপ ভাব মুক্ত কববাৰ জন্যই এদেব আগমন। দেবতারা 



বাঁবণ ও দুর্যোধন ১৪৯ 

তীঁদেব ঈগ্দিত কাজ সাধন কববাৰ জন্য পূর্বান্ছে দব প্রযোজনীয় 
উপাদান দ্বাবা যথা-_হিংসা, ঈর্ষা, বিবাদ, বিসম্বাদ, স্বজন বিবোধ, 
প্রতিহিংসা প্রভৃতি-মত্যতূমিকে পূর্ণমাত্রীষ সাঁজিষে ছুর্ষোধনকে তীব 
ভ্রাতাদেব সঙ্গে দক্ষ খেলোষাবী কবে এ মব জগতে পাঠালেন । 
বাবণ বশ ধ্বংদ কবিষেছিলেন দেবতীবা। ঠিক সেই বকম পবিণতি 

ঘটালেন কৌববকুলেব ৷ 
দুর্যোধনেৰ জন্মে পূর্বেই যেখানে ভাব জন্য এইবপ পাঁপ কর্ম 

নির্দেশিত হযে বয়েছে, সেইখানে ছূর্যোধন কৃত দুকষর্সেব জন্য দায়ী 
কতটা তা বিচাধা । 

পাব পঞ্চপুত্র ধৃতবাষ্ট্রেব শত পুত্রদেব সঙ্গে এক সঙ্গে একই 
প্রতিবেশেব মধ্যে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে 

পাঁ্তববা যেমন শক্ত্রে, শাস্ত্রে, ক্রীডা, কৌতুকে, শবীব চর্চা ব্যায়ামে 
বৈশিষ্ট্য অর্জন কবছিলেন। কৌবববা সর্বদা তাদেব হাতে পবাভৃত 
হতেন। ভীমেব পবাক্রম বিশেষ কবে তাদেব ভীষণ ভযেব কাঁবণ 

ছিল। (ভীম চবিত্র দ্রষ্টব্য । ) 

কিন্ত ধৃতবাষ্ট্েব জ্েষ্ঠপুত্র দূর্যোধন ভীমেব এপ আন্ুবিক শক্তি 
দেখে ঈধ্যা ও দ্বেষ বশতঃ মনে মনে প্রতিহিংসা তথা প্রতিশোধের 
ভাব পোষণ কবতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে চ:8170015 7২০০119- 

10০10 এব উক্তি--) 16810091191). 7019011917119 0ছ/0 

08009 800. 0560 625 1৮ 

8810055 11563 00020 00095. 9001095 

10098011939 01 992993 61812915 25 50010 &9 ৩ 19859 2011 

0০01০ ০9:21065 টি দূর্যোধন চবিত্রে প্রযোজ্য । অধামিক 
হওযাঁধ ছুর্যোধনেব পাঁপ কর্মেই আসক্তি ছিল। ন্ৃতবাং মোহ ও এষ্বধয 
লোভেব বশীভূত হওযায় ছুর্যোধনেৰ পাঁপ বুদ্ধিব উদয় হল। (মোহা- 
দৈশ্বর্যযালোভাচ্চ পাঁপা মতিবজায়ত। ) পাণুবদেব মধ্যে ভীমই শাবীবিক 
বিক্রমে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলে বা প্রকাশ্থে কৌন কৌবব সন্তান 



১৫০ চবিত্রে বামাঁষণ মহাভাব্ত 

তাব সমকক্ষ নন, অতএব ছলে বা কৌশলে তাঁকে নিগৃহীত কবাই 

ছুর্যৌধনেৰ অভিপ্রায়। কিভাবে তা সম্পন্ন কবা হবে তা ছুর্যোধন 
এভাবে স্থিব কবেছিলেন। 

' ভীমকে ঘুমন্ত অবস্থা গঙ্গা ফেলে দিলে সে মবে গেলে যুধিটিবকে 
বন্দী কবে আমি সমস্ত পৃথিবী শাসন কবব-_এইবপ মনোভাব নিষে 

তিনি ভীমেব বিলোপ সাধনে মনোযোগ দিলেন। 
দূর্যোধন গঙ্গাতীবে প্রমাণ কোটি নামক স্থানে সুসজ্জিত এক ক্রীডা 

উদ্ভান বচনা কবলেন। সেখানে নানা বকম খেলা ও খান্ছেব ব্যবস্থা 

কবে পঞ্চ পাণ্ডবকে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁবপব সেই উদচ্চানে 

খেলাচ্ছলে পবস্পবকে খাছ ছুঁডে দিতে লাগলেন। 

ছুর্যোধন অস্তবের তীক্ষ ছুবিব ্ াঁষ তীত্র হিংসা! মুখেব কৃত্রিম হাঁসি 
দিযে ঢেকে বেখে ভাই ও মিত্রেব ন্যায় প্রচ্ছন্ন ব্যবহাঁবে ভীম সেনেব 

মুখে কালকুট বিষ মিশ্রিত প্রচুব ভক্ষ্য বস্ত ফেলে দিলেন এবং ভীমও 
সবল বিশ্বাসে সব খাঁগ্ই খেয়ে ফেললেন। ক্রীভান্তে অতি শ্রান্ত ও 

বিষ ক্রিযাঁ নিশ্চেষ্ট হযে যখন ভীমসেন অঘোৰ ঘুমে আচ্ছন্ন তখন 
ছুর্যোধন তাকে লতা দিষে শক্ত কবে বেঁধে জলে ফেলে দিলেন। 

ভীম অচেতন অবস্থাব জলে নিমজ্জিত হলেন। তখন ছূর্যোধন ভাব 
উদ্দেস্ত সিদ্ধ হযেছে বুঝে নিজেকে কৃতকৃত্য মনে কবে মনে মনে খুবই 

আনন্দিত হলেন। 
হঠাৎ ভীম এবপ ভাবে অদৃশ্য হওযাঁষ পাঁগুব শিবিবে চিন্তাব এক 

কাল ছাযাঁপাত হল। কিছুদিন পব ভীম গৃহে প্রত্যাগমন কবলে 

যুধিষ্টিব সব বৃত্তান্ত শুনে নীবব থাকতে উপদেশ দিলেন। 

ভীমেৰ প্রত্যাগমনেব পব ছুর্যোধন একদিন ভীমেব সাঁবাথকে 

গল! টিপে মেবে ফেললেন। এ ব্যাঁপাবেও বিছুব তাদেব চুপচাঁপ 

থাকতে পবামর্শ দেন। 

ভোঁজনে ভীমসেনস্য পুনঃ প্রাক্ষেপয়দ্ বিষম্। 

কালকুটং নবং তীন্মং সম্ততং লোমহর্ষণম্॥ (আঃ) ১২৮৩? 



বাবণ ও ছুর্যোধন ১৫১ 

_ ছুর্বোধন গুনবায় ভীমসেনেব খাগ্ভেব সঙ্গে সত্ববপে পৰিণ্ত ও 

বৌমহর্ষকব তীব্র কাঁলকুট বিষ প্রয়োগ কবলেন। 
বৈশ্য পুত্র যুযুৎস্থ পাগুবদের নিকট তা প্রকাঁশ কবে দিয়েছিলেন । 

কৌবববা! ও পাগুবগণ এক সঙ্গে দ্রোণাচার্ধ্য ও কৃপাচার্য্ে নিকট 
অন্ত্র শিক্ষা নিতেন। শিক্ষা শেষে একদিন বাঁজকুমারদের অস্ত্র 

কৌশল প্রদর্শনীব ব্যবস্থা হল। সেই অন্তর কৌশল প্রদর্শনীতে ভীমেৰ 
সঙ্গে দুর্যোধনেব গা যুদ্ধেব প্রস্তুতিতে প্রদর্শনী ক্ষেত্র এক বিক্ষুব্ধ সাঁগবেব 
আকাঁবধাবণ কবলো৷। যেহেতু সমবেত জনতা দ্বিধ! বিভক্ত হয়ে একদল 
কুরুবাঁজ্যেব জঘ কামনা! কবলো!। অন্য দল পা নন্দনেৰ জযোল্লা 
করতে লাগল। একটা গৃহ ঘুদ্ধেব ঈঙ্গিত দেখে আচাধ্য ভ্রোণ এ 
যুদ্ধ বাবণ করলেন। তিনি সর্বশাস্ত্র নিপুণ অর্জুনকে বণ কৌশল 
দেখাতে আহ্বান কবলেন। 

সেই প্রদর্শনীতে অর্জুনেব সর্ব প্রকাব অন্ত্র কৌশলে দর্শক মণ্ডলী 
মুগ্ধ হলো । অর্জনে প্রদণিত বণ কৌশল শেষ হবাঁব সঙ্গে সঙ্গে 
প্রদর্শনী ক্ষেত্রের প্রবেশ পথ থেকে বন্ সংঘাতের মৃত মহৎ বলনৃচক 
এক শব উঠলো। দর্শক বৃন্ন অবাক বিম্ময়ে প্রবেশ পথেব দিকে 
তাকাতে লাগলো । তখন বীব কর্ণ বীৰ পদক্ষেপে পৃথিবীব বুক 
কীপিয়ে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রবেশ কবলেন। দর্শক বৃন্দ ইনি কে এ 
কৌতুহল প্রশ্নে এক দৃষ্টে কর্ণেব দিকে তাঁকিষে বইল। তখন কর্ণ 
মেঘ গম্ভীব স্ুুবে অর্ভুনকে লক্ষ্য কৰে বললেন, পার্থ, তুমি যে সব বণ 
কৌশল দেখিয়ে গর্ববোধ কবছ তা আমিও দেখাতে পাঁবি। কর্ণে 
এবম্িধ উক্তিতে ছুর্যোধন আনন্দিত হলেন আব অর্জুন জুদ্ধ হলেন । 
অতঃপব ভ্রোণীচাধ্যেব অন্ুমতিক্রমে কর্ণ অর্জুন প্রদিত যাঁবতীয অস্ত্র 
কৌশল দেখালেন। তখন ছূর্যোধন কর্ণকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ 
কবলেন এবং কর্ণকে স্বাগত জানিয়ে কুকবাজ্য যথেচ্ছ ভোগ করতে 
আমন্ত্রণ জানালেন। উত্তবে কর্ণ ছুর্যোধনেৰ সঙ্গে বন্ধুত্ব ও অঞ্ুনেব 
সঙ্গে ছন্দ যুদ্ধ ইচ্ছা কবলেন। দ্রোণ এ যুদ্ধে সম্মতি দ্িলেন। তখন 



১৫২ ূ চবিত্রে বামায়ণ মহাভাবত 

ছুই বীব ছন্দ যুদ্ধেব জন্য মুখোমুখি দীভালে আচার্য কৃপ কর্ণ কাছে 
অর্জুনেব পৰিচয় দিয়ে কর্ণেব পৰিচয় জিজ্ঞেস কবলেন। কারণ 
কুল শীলে সমান না হলে ছন্ব-যুদ্ধ হতে পাঁবে না। কৃপাচার্যে 
এবাপ প্রশ্নে কর্ণ সঙ্কুচিত হলেন। তখন দুর্ষোধন বললেন, বাজ 
হয় তিন প্রকাবে, যেমন বাঁজকুলে জন্ম, বীর্ধবান ও সেনাপতিত্ব। 
যদি অর্জুন বাজা নয় বলে কর্ণের জঙ্গে যুদ্ধে অনিচ্ছুক হন তবে আমি 
তাকে, এক্কুনিই অঙ্গরাজ্যে অভিবিভ কবছি। কাল ব্যয় না কবে 
বাজা গৃতবাষ্ট্ে অনুমতি নিযে ভীগ্বকে ভাব ইচ্ছা জানিষে কর্ণকে 
অঙ্গবাজ্যে অভিষিক্ত কবলেন। 

,) কর্ণ তখন ছুর্যোধনকে বললেন, আপনি আমাকে অঙ্গবাজ্যে 
অধিষ্ঠিত কবলেন, আমি আপনাকে কি প্রতিদান দিতে পাঁবি। উত্তবে 
ছুর্যোধন বললেন, আমি আপনাব বন্ধুত্ব কামনা! কবি। (অত্যন্ত 
সখ্য-মিচ্ছামীত্যাহ )। কর্ণ তাতে শ্বীকৃত হয়ে উভয উভয়কে গাঁট 
আলিঙ্গন করলেন। ( কর্ণ চবিত্র ্রষটব্য। ) 

রণ কৌশল প্রদর্শনীব ফল ছুই ভিন্ন মুখী হলো!। পাণুবদে 
ভাগ্যে জুটলো এক দূর্ধ্ধ প্রতিদদ্বী। অন্য পক্ষ ছুর্যোধন লাভ 
করলেন অমিত শৌর্ধে বীর্যেব অধিকাবী এক অকৃত্রিম বন্ধু ও সাথী । 
কর্ণকৈ এভাবে সম্মান দেখিষে হুর্োধন বিচক্ষণ বুদ্ধি মত্তাব পৰিচয় 
দিয়েছেন। পঞ্চ পাণডবের কাছে শত ভাই দ্র্যোধন যেন সৃর্য্যে 
কাছে জোনাকী । কর্ণকে লাভ কবে ছুর্ধোধন যেন ভাবেব সমতা 

লাভ কবলেন। ঘুধিষ্টিব চিন্তিত হলেন। 
গুকজনদেব সাথে অঙ্গবাজ্য দান কৰা সম্বন্ধে পূর্বে কোন প্রকাব 

পবামর্শ না কবেই ছুর্যোধনের এই প্রকাব কাজ কবাঁব মধ্যে যথেষ্ট 
হঠকাবিতা বাধুষ্টতাঁব পবিচয পাঁওবা! যাঁষ। পবাক্রমে পাণুবদেব সমকক্ষ 
না হওযায ছুর্যোধনেব মধ্যে হীনমন্যতা ছিল। তাই অর্জুনেৰ সমকক্ষ 
অন্য একজন বীবেব সখ্যতা লাভেব আশায় ছুর্যোধন কর্ণকে স্ৃতপুত্র 

জেনেও বাঁজাব আঁসনে অধিষ্ঠিত কবেছিলেন । 



বাঁবণ ও ছুর্যোধন ১৫৩ 

কিন্তু এই কাজেব মীধ্যমে ছুর্যোধনেব কুট বাঁজনীতি জ্ঞান ও দূব- 
দর্নিতাব প্রমাণও পাওয়া যায়। অর্জুন ও ভীমের বীবত্বকে তিনি 
যেমন ভয কবতেন, তেমনি ঈর্যাও কবতেন। তাই অর্জুনেৰ সমতুল্য 
একজনকে সখাৰপে পেয়ে তিনি তাব শক্তি বৃদ্ধি করাব সুযোগ দুহাতে 

গ্রহণ করলেন । 

অস্ত্র কৌশল প্রদর্শনীতে সাবথি অধিবথ কর্ণকে পুত্র" বলে 
সম্বোধন কবতে শ্তরনে ও কর্ণকে অধিবথেব পদ স্পর্শ করতে দেখে 

ভীম কর্ণকে নীচ বংশজাত সৃতপুত্র বলে উপহাদ কবেন। তখন 
দুধোধন ভীমকে তাঁদেব নিজেদেৰ জন্মেব কথা স্মবণ কবিষে দিযে 
বললেন--( কাশিদীসী মহাভাব্ত অবলম্বনে ) 

শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষত্র মধ্যে বলিষ্ঠ যে জন । 
শৃবেব নদীব অস্ত পায় কোন্ জন ॥ 
জল হৈতে শীতল যে না শুনি শ্রবণে। 
তাহাতে জন্মিলে অগ্নি দাহ ত্রিভুবনে ॥ 
দরধীচিব হাঁডেতে বস্রেব হৈল জন্ম । 
দৈত্যেব দগ্গজ দলে কবে শুরকর্ম ॥ 
কাত্তিকেয জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে 
কেহ বলে শিব হৈতে কেহ বা আগুনে ॥ 

গঙ্গাব নন্দন কেহ বলে কৃত্তিকাব । 

জন্মেব নিষম নাই পুজ্য বাঁকাব | 

কলসে জন্মিল দ্রোণ কূপ শববনে । 
বশিষ্ঠ বেশ্যাব পুত্র কেবা নাহি জানে ॥ 
তোমা সবাকাৰ জন্ম জানি ভাল মতে। 

সবুণ্তলে কবচ যাহাঁব কলেবব। 

ব্যাপ্ত কভু জন্ম লয মুগীব উবে ॥ (আঃ) 



১৫৪ চবিত্রে বাঁমাঁষণ মহাভাবত 

দূর্যোধন আবও বললেন কোন মী যেমন ব্যন্রকে প্রসব করতে 
পাবে না, তেমনি এই সহজাত কবচওকুগুল বিশিষ্ট সর্বলক্ষণযুক্ত কর্ণকে 
কোন নীচ জাতীয় নাবী প্রসব কবতে পাবে না। অন্গবাজ্য তো! তুচ্ছ, 
তিনি ( কর্ণ) এ পৃথিবীব পতি হুবাঁৰ যোগ্য । এব সাহায্যে আমি 
পুথিবীকেও জব কবতে পাঁবি। আমাৰ এই কাঁজ যে সহ কবতে 
পাববে না» সে বথে আবোহণ কবে বুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হোক। এই 
বলে ছূর্ধোধন করেব হাতি ধবে মশালেব আলোতে বঙ্গভূমি ত্যাগ 
করলেন। 

এই উক্তি হতে ছুর্যোধনের জ্ঞান গবিমাৰ পবিচয পাঁওয়! যাষ। 
কিন্তু যে উদাবতাব প্রশ্রবনে গলে গিয়ে তিনি কর্ণকে সমর্থন করেছেন, 
তার জীবনে এ উদারতা! আব কোথাও দেখা যাঁষ না । যথার্থই এই 
উদাহরণ মালীব দ্বাবা তিনি কি মানুষকেই তাঁব জন্ম হতে বড কৰে 
দেখাচ্ছেন? অথবা ভাব বন্ধুকে সমাজে প্রতিষ্টিত কববাব সমর্থনে এত 
উদাবতা প্রকাশ কবেছেন। তাৰ এই উদাব্তাৰ মধ্যে তাৰ স্থার্থ 

নিহিত আছে। 
দ্রোণেব আদেশে শিষ্যগণ ভ্রপদ বাজ্য আক্রমণ কবে। কর্ণ 

দুর্যোধনাঁদি পলায়ন কবেন। অর্জুন দ্রপদবাঁজকে পবাঁজিত কবে গুক 

দ্রোণের নিকট উপস্থিত কবলেন। ( অজ্জুন চবিত্র ভ্রষ্টব্য 1) 
যুধিঠিব কুকপাগুবদেৰ মধ্যে সরবজ্যেষ্ঠ পুতে । এইজন্য ধৃতবাষ্ট্র তীকে 

যৌববাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। পাগুবদেব বিক্রমে কুক বাসটি 

বাজকোধ বদ্ধিত হতে লাগল । পঞ্চপাণ্ব কুকবাজ্যেব সমৃদ্ধি বৃদ্ধি 
কবলেন। তাঁদেব খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ভ্রমশঃ বিস্তাবলাঁভি কবাতে 

ঈধীপরায়ণ ধৃতবাষ্ট ও ছুর্যোধনেব মন ছুশ্চিন্তাধ আচ্ছন্ন হযে গেল । 

কাশীদাসী মহাভাবতে ছুর্যোধন দৃতবাষ্্রকে বললেন £ 
বাজপুত্র ঘুধিষ্টিব হইবে বাজন ॥ 
তাহাব নন্দন হৈলে হবে সেই বাজ! । 

আম! সবাকাব আব ন! গণিবে প্রজা ॥ 



বাঁবণ ও ছুর্বোধন ১৫৫ 

ধিক আমি ধিক্ জন্ম ধিক মোব ধর্ম । 

ধিক্ আত্মা ধিক্ শিক্ষা! ধিক্ দেহ কর্ম ॥ 
-... এছাব জীবনে আব নাহি প্রযোজন। 

তব বিদ্যমান আমি ত্যজিব জীবন ॥ (আঃ) 

অন্ঠাদিকে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী কণিক আহুত ও জিজ্ঞাসিত হযে ধৃতরাষ্ট্রকে 

পাগুবদেৰ বিকদ্ধে নানারূপ কুপরামর্শ দিলেন পাঁগবদেব অচিবে নিশ্চ্ছ 
কবতে। নানা উপমা দিয়ে মন্ত্রী কণিক বললেন-__ 

তাঁলবৎ কুকৃতে মূলঃ বাঁলঃ শক্রকপেক্ষিতঃ 

গহনেহগ্রিবিবোহস্ঃ ক্ষিপ্রং সঞ্জাযতে মহান্॥ (আঃ) ১৩৯/৮৩- 

_ হ্ষুদ্র শত্রকেও যদি উপেক্ষা কবা যা, তবে সেও তাঁল বৃক্ষেব ন্যাঁ 

নিজেব মূল বিস্তাব কবে এবং গহন বনে পবিত্যত ক্ুব্দ অগ্নিব স্াঁষ 
সহসাই বিশাল আকার ধাবণ কবে । 

যেমন হ্ুত্্র অগ্নিকে ইন্ধন সংযোগে প্রঙ্ঘলিত কৰা যাঁষ, তেমনই যে 
বাজা ক্রমশঃ ধনসম্পত্তি সঞ্চয়ের ছাব! নিজেকে সমৃদ্ধ কৰে সে বলবাঁন 

হযে পৰে মহাসমৃদ্ধিণালী বাজ্যকেও গ্রাস কবতে পাবে। 

সুতবাং আপনি পাও পুত্রদেব হাত হতে নিজেকে বক্ষা ককন। 
আপনাব শক্র পাঙুপুত্রবা যেহেতু আপনা পুত্রদেব চেষে অধিকতব 
বলবাঁন, সেজন্য এমন নীতি অবলম্বন ককন, যাতে আপনাকে পবে 

অনুতাপ কবতে না হয। 

মন্ত্রী এই পবামর্শে ধৃতবা্র চিন্তিত হযে পডলেন। ঠিক এ সময 
শকুনি, ছুর্যোধন, ছুঃশীসন ও কর্ণ মিলিত হযে একটা দুষ্ট মন্তরণা 
কবলেন। এবং ধৃতবাষ্ট্রৰ অনুমতি নিষে পুত্রদেৰ সঙ্গে কুস্তীকে 
বাবণাবতে পাঁচিযে সেখানে তীদেব পুভিযে মববাব যন্ত্র কবলেন। 

গুণান্িত পাগুবদেৰ দেখে প্রজাবা সভামধ্যে তীদেব প্রশংসা কবতে 
লাগল। ছুর্মতি ছুর্যোধন পুববাঁসিদেব ঘুধিষ্টিবেব প্রতি অনুবাগে ক্রু 
হলেন। তিনি ঈর্ধাবশতঃ তাদেব কথা সহ্য কবতে না পেবে গোঁপনে 
ধৃতবাষ্ট্রকে বললেন, পুববাসিদেব অন্যাষ বাক্যালাপ আমি শুনলাম । 



১৫৬ চরিত্রে বামায়ণ মহাভাবত 

তাবা আপনাকে ও পিতামহ ভীম্মকে অবজ্ঞা কবে যুধিটিবকে বাজা 
করতে ইচ্ছুক । ভীগ্ম বাজ্য চাঁন না, স্বৃতবাং তিনি পুববাসিদেব প্রস্তাব 
গ্রহণ কববেন! পুববাসিবা আমাদেরই ছুঃখ দিতে চাঘ। আপনি 
অন্ধ, তাই বাজ্যলাভে অসমর্থ। সুুতবাং পাঙুই নিষম ও নিজ গ্রণাঁ- 

নুদাবে এই কৌবববাজ্য লাভ কবেছিলেন, পার এই বাজ্য যদি 
যুধিষ্টিব পায়, তবে তাঁৰ পুত্র পবম্পবা ক্রমে তাঁব বংশই বাঁজ্যেব 
অধিকাবী হবে। তাহলে আমবা সকলে সপুত্র বাজবংশেব সঙ্গে সহন্ব- 
হীন হযে এই জগতে অবজ্ঞাত হব লোকেব চোখে । পবপিগড ভোজন 
করে যাতে নবক বাসেব ন্াষ ছখ ভোগ না করতে হয়, তাৰ উপযুক্ত 

ব্যবস্থা করুন। বদি আপনি বাজালাভ কবতেন, তাহলে আমবাঁও 
নিরমান্গুসাবেই বাজ্যলাভ কবতাম। তবে পুববাসিদেব কিছু বলবা 
থাকতো না । ৮ 

ছুর্যোধন যে আত্মমর্ষাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন উপবোক্ত উক্তি হতেই 
তা বোঝা যাচ্ছে। ছুর্ধোধনেব এইবপ অন্তায লোভ তাব নব ছুঃখেব 

কাৰণ। 

পাণবদেব কীত্তি ও সুুষশে বাজা ধৃতবাষ্ট্রেব নিজেব উদ্বেগ ও ঈ্ধা 
দুর্যোধনেৰ গভীব আন্দেপ এবং মন্ত্রী কণিকেব কুপবামর্শ_ ৃতবাষ্ট্ে 
মধ্যে ভীতিব উদ্রেক কবে। ঠিক এ মুহুর্তে দূর্যোধন, ছুঃশাসন, কর্ণ ও 

শকুনিব সঙ্গে স্ুকল্পিত পাগ্ডবদেব নিধনে উপাষ ধুতবান্ট্রেব নিকট 

প্রকাশ কবলেন। তিনি খুব নিপুণতাব সঙ্গে পাণ্ডবদেব বাবণাবতে 

পাঠান হোঁক ধৃতবাষ্ট্রেব কাছে প্রার্থনা কবলেন। 
বৃতবাষ্ট্র পাঠ ও যুধিষ্টিবেব ভাব প্রতি আনুগত্যেব কথা জানালেন । 

তাছাড়। অমাত্যগণ, সৈন্বা, নগববাদী ভাদেব পক্ষে। স্তবাং তাঁবা 

হরত সপুত্র তীকেই বধ কবতে পাবে। উত্তবে ছুর্বোধন বললেন তিনিও 

এ বিষয়ে চিন্তা কবে সুষভাবে তাৰ বিহিত কবেছেন। পূর্ব হতেই 

নাগবিকদেব অর্থ ও সম্মানেব ছা সন্তুষ্ট কবা হয়েছে। (দৃষ্া প্রকৃতযঃ 

সর্বা অর্থমানেন পুঁজিতাঃ)। আবও জানালেন যে বাজকোষ ও মন্তিবরগ 



রাবণ ও ছুর্যোধন ১৫৭- 

তীব হাতে । সুতবাং নাঁগবিকবা মুখ্য কপ তীব সহাঁষক হবে। অতএব 

দূর্যোধন আব্দাব ধবলেন পাঁগুবদেব বাবণাঁবতে নির্বাসিত ককন। কুটিল 
দুর্যোধন ঘৃতবাষ্ট্রেব কাছে বাঁবণাঁবতে মাতাসহ পাণুবদেব পুরে মা মাবাঁৰ 
বাজনার হারিন বারের 

ছূর্যোধনেব দূবদশিতা৷ প্রশংসনীয। এধুগে ব্যালট বাক্সে ভোট 
পাঁবাৰ জন্ত নেতাঁবা যেমন পূর্বাহ্নেই ভোটাবদেব নানাভাবে অর্থ ও 
প্রয়োজনীষ নানা সামগ্রী উপচৌকন দিষে সন্তুষ্ট কববাব চেষ্টা কৰে 
থাকে, সেই যুগেও তাব ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। 

পাশ্চীত্যেব কোন কোন মনীধষিব লেখা পডলে মনে হয় যেন 

তাবা মানব চরিত্র গভীব ভীবে পর্য্যবেক্ষণ কবে এই সব শাশ্বত উক্তি 
কবে গেছেন যেমন ব্যঙ্গ কবি ২০] ম99081 বলেছেন--৬:০০ 
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দূর্যোধন কি পুববাসীদের অর্থ সম্মান দানে তীব গহিত কাজের সমর্থন 
. ব্যবস্থা কবেননি? এ প্রকাব উপটৌকন দ্বাবা নেতাদেব বশীভূত করে 
তাদেৰ মুখ চাঁপ। দেননি কি? ছুর্যোধন পিতাঁকে আশ্বীস দিয়ে বললেন 

যখন বাজ্য আমাদেব আয়ত্বে আঁসবে, তখন কুস্তী পুত্রদেব সঙ্গে 
পুনবাষ এখানে ফিবে আসবেন । 

সৃতবাষ্টরী জানালেন তীবও এইবপ অভিপ্রায়। কিন্ত কুক পাগুব 
হিতৈধী ধামিক ভীম্ম, দ্রোণ ও বিহ্ব এঁবা কেউই পাগুবদেব নির্বাসন 
সমর্থন কববেন না। তাই এই পাপ অভিপ্রাষ ব্যক্ত কৰতে তিনি 
পাঁবিছেন না । 

ছুর্ষোধন তখন অকাট্য যুক্তিব অব্তাবণা কৰে বললেন ভীন্ম 

সর্বদাই মধ্যপথ আশ্রয় কবেন। অশ্বথামা আমাব পক্ষপাতী, তিনি 
আমাদেব পক্ষে থাকলে পিতাঁও এই পক্ষেই থাঁকবেন, কৃপাচাধ্যও 

ভগ্নিপতি দ্রো ও ভাগ্নেকে ত্যাগ কববেন না। বিছ্বব আমাব অর্থে 
আব্দ্ধ। যদিও তিনি গোপনে তাদেব প্রতি ন্নেহণীল, তথাঁপি তিনি 
একক পীঁগুবদের জন্য আমার কোন অনিষ্ট কবতে পারবেন না। 



১৫৮ চবিত্রে বামায়ণ মহাভাবত 

সুতরাং আপনি আজই পাও পুত্রদেব মাতার সঙ্গে বারণাঁবতে নির্বাসিত 
ককন। 

ধৃতরাষ্্ব আদেশে (ধৃতবাষ্ট্র চবিত্রভ্ষটবয ) পাগুববা বাঁবণাবতে 
যাত্রা রুবলেন। 

ছুর্ষোধনেৰ পূর্ব প্রকাৰ নৈবাশ্য পিতাঁব মনে দাগ কাটল। 
*এইভাবে পিতাকে তিনি তীঁব মতাবলম্বী কবলেন। তাবপৰ মাতুল 
শকুনি ও কর্ণেব সঙ্গে পবামর্শ কবে বাধণাবতে অতুগৃহে পঞ্চ 

পাণ্তবকে কুত্তী সহ দগ্ধ কাবাব বড়যন্ত্র কবে মন্ত্রী পুবোচনকে তিনি 
“বললেন £-- 

অতি ণীন্ তুমি তথা কবহ গমন ॥ 

অগ্নিদহ বিবচিবা যেন ব্যক্ত নয় ॥ 

স্তস্ত বিবচিয! তাহে পৃবাইবে দ্বৃতে। 
্বর্ণ নিয়োজিযা গৃহ কবিবে তাহাতে ॥ 

মধ্যে মধ্যে দিয়া বাঁশ ঘৃতে পুর্ণ কৰি 
যেই মতে অগ্নি দিলে নিবাঁবিতে নাবি ॥ 

এমত বচিবা কেহ লক্ষিতে না পাবে। 

নানা চিত্র বিবচিবা লোক মনোহবে ॥ 

জতুগৃহ বেড়িযা কবিবে অল্র ঘব। 

মন্ত্র বিবচিবা অস্ত্র বাখিবে ভিতব ॥ 

জৌগৃহ হইতে কর্দাচিত হয ত্রাঁণ। 

অন্তর গৃহে অস্ত্র বাজি হাঁবাইবে প্রাণ ॥ 

তাৰ চতুদ্দিকে তবে খুদিবে গভীব। 

লাফে যেন পার নাহি হয় ভীম বীব॥ 

সময বুঝিধ! অগ্নি দিবে সে আলয। (আঃ) 

এখানে (বেন ছূ্লোতেব সদ দক সহমিনন ঘটেছে। কিবপ নির্দম 

শক্র উচ্ছেদেৰ কিবপ নিম পরিকল্পনা, ৷ 



বাবণ ও ছুর্যোধন ১৫৯ 

পাওবদেব হত্যা করবার জন্তে যে ফাদ ছুর্যোধন তৈরী করেছিল 

বিদ্বরেব সতর্কতাঁষ পাগুববা কৌশলে সেই জতুগৃহে দগ্ধ হবাব ঘডযন্তর 

হতে বক্ষা পেষেছিলেন। 

এখানে ছুর্যোধনেৰ ঈধ্যাপবা়ণ মনে এক কুৎসিত চিত্র ফুটে 

উঠেছে। ছুর্যোধন কেবল পবশ্রীকাতবই নয, অতি হীন, নীচ স্বভাব 

সম্পন্ন। 
বেদব্যাসেব মহাভাবতে আমবা দেখতে পাই যে ছুর্যোধন 

পুরোচনকে কার্ধ্য সিদ্ধিব জন বলেছিলেন_-এই ধনপূর্ণী বনুদ্ধবা 
যেমন আমাব তেমনি তৌমাবও বটে। অতএব একে বক্ষা কর! 

তোমাৰ কর্তব্য। তোমাৰ মত বিশ্বস্ত লৌক আব কাউকে দেখছি 
না, যাব সঙ্গে গুপ্ত মনত্রণা কবতে পাবি। তুমি এই মন্ত্রণাকে গোঁপন 
বেখে আমাঁব শত্রদেব বধ কব। আঁমি যা বলছি, তা কব। 

অতঃপব সহজ দাহ্য বস্তু যেমন শণ প্রভৃতি মিশিষে এঁ গৃহ নির্মাণ 
কব এবং দ্বৃত, তৈল, চবি প্রভৃতি প্রচুব পবিমাঁণ লাক্ষা! প্রভৃতি প্রব্য 
মাটিব সঙ্গে মিশিষে ভাল করে লিপে দাও। এঁ গৃহেব চাবদিকে 
শণ, তৈল, ঘৃত, লাক্ষা, কাষ্ঠ প্রভৃতি বস্তু এমন ভাবে সাজাবে যাঁতে 
পাগুববা বা অন্ত কেউ তা৷ পৰীক্ষা কবেও বুঝতে না পাঁবে। গৃহ 
নির্মাণ হলে তুমি সাঁদবে কুস্তী ও বান্ধবদেব সঙ্গে পাগুবদেব ওখানে 
থাকবাঁব ব্যবস্থা কববে। আমাব পিতাব সন্তগ্টিব জন্য দিব্য আসন, 
শহ্যা, যান প্রভৃতিব ব্যবস্থা করবে। আমাদেব অভিপ্রেত সময় ন। 

আসা পর্যন্ত যাতে বাঁবণাবতে কেউ না জানতে পাবে তাব জন্য যথেষ্ট 
সাবধানতা অবলম্বন কববে। যখন দেখবে যে পাগুবব! কোন বকম 

সন্দেহ করছে না, তখন অগ্নি সংযোগ কববে। 

দহমানে স্বকে গেহে দগ্ধ ইতি ততো! জনাঃ। 
ন গহ্যেধুবম্মান্ বৈ পীগ্ুবার্থায কহিচিৎ ॥ ( আঃ) ১৩1১৭ 

লোকে জানবে নিজেব ঘবে নিজেব দোষেই আগুন লেগেছে, 
অতএব পাগুবদেব জন্ত আমাৰ কেউ নিন্দা কববে না। 



১৬০ চরিত্রে বামাষণ মহাভাবত 

পাগুবরা বাঁবণাঁবতে যাত্রা কবলেন এবং বিদ্বুব ভীঁদেব সর্তক কৰে 
উপদেশ দিলেন। (বিছবব চবিত্রভ্রষটব্য )। 

বাঁবাণাবতে নাগবিকরা পাগুবদের অভিনন্দন জানালেন । 
গুবোচন ছূর্যোধনেব নির্দেশে নানা বপ দাছা পদার্থ দিয়ে এক মনোঁবম 
গৃহ নির্ীণ কবিয়েছিল। এই সহজ অগ্থিদাহা গৃহ সম্বন্ধে যুধিটির ও 

ভীমেব মধ্যে কথোপকথন হয়। কারণ তাদেব মনে গভীব সন্দেহের 

উদ্রেক হয়। (ভীম চবিত্্রভষটব্য ১। 
, যুধিষ্টিব গোপনে বিছ্ববেব খনকেব দ্বাবা স্থুবঙ্গ খনন করেন। 
অতঃপৰ একদিন দানের ছলে কু্তী দেবী রাত্রিতে ব্রাহ্মণ ভোজন 
কবালেন। পাঁন ভোজন সমাপান্তে সকলেই কুন্তীব অনুমতি নিষে 

বিদাঁয় নিল, কেবল পাঁচটি পুত্র সহ এক নিষাঁদ জাতীযা স্ত্রী অত্যাধিক 
মদ পান কবাঁষ মত্ত অবস্থা মৃতবৎ জতুগৃহেব একপাশে গভীব নিদ্রা 
মগ্ন হবেছিল। তখন ভীম পুবোঁচনেব গৃছে প্রথম আগুন দিলেন 

এবং তাঁবপব জতুগৃহৈ আগুন দ্িলেন। পাঁচ ভাই মাতা কুন্তী সহ 
স্ুবঙগেব মধ্য দিষে নিবিদ্বে জতুগৃহ হতে-নিষ্ধাস্ত হলেন। অতঃপর 
ভাবা বিছুব' প্রেবিত নাঁবিকেব দ্বাবা গর্গাব অপব পাবে অবতবণ 

কবলেন। 
বাত্রি গত হলেই নাগবিকগণ পাঁগুবদের দেখবা জন্য জতুগৃহে 

আঁসলেন। তীবা আগ্তন নিবিয়ে দেখলেন সেই জতুগৃহ ও অমাত্য 
পুবোচন দগ্বীভূত হয়েছেন। নাগরিকবা উচ্চৈন্যবে কেঁদে কেঁদে 
বলতে লাগল পাগবদেব হত্যা করবার জন্তই ছূর্যোধন এই পাঁপ কর্ম 
কবেছেন। ধৃতবাষ্ট্রেব জ্ঞাতসাবেই নিশ্চষ ছুর্যোধন এই ছুক্র্ম কবেছেন 

এবং তাঁকে ধৃতবা্রু এই কর্মে নিবৃত্ত করেননি । ভীন্ম, দ্রোণ, কৃপ 

বিদ্বব এবং অন্ঠান্ত কুকবংশীয়বা সকলেই নিশ্চয়ই ধর্মকে অনুসরণ 

করছেন না। আমবা ধৃতবান্ুকে জিজ্ঞাসা করব পাঁগুবদেব দ্ধ 

কবে আপনাঁৰ উগ্র কামন পূর্ণ হযেছে! (সংকৃতস্তে পরঃ কামঃ 

পাণ্বান্ দগ্ধবানসি। )-তাঁরা পাগবদের ভন্ম ভূপের মধ্যে খুঁজতে যেষে 



বাঁবণ ও ছুর্যোধন ১৬১ 

পঞ্চ পুত্র সহ নিাদ জননীব মৃত দেহ দেখতে পেলেন। বঙ্গ 

খননকাবী ব্যক্তিটি ঘব পবিষ্কাৰ কববাঁব সময় ধুলোবি দ্বাবা! সেই স্মুবন্টি 
ঢেকে দেওযায স্ুবঙ্গটি কাৰও চোঁখে পভল নাঁ। অতঃপব বাবণাবতেব 
নাগবিকবা ধৃতবাষ্্রকে সংবাদ দিলেন যে পাঁগুববা ও অমাত্য পুবৌচন 
জতুগৃহে অগ্নিতে দগ্ধ হযেছেন। পাগুবদে মৃত্যু সংবাদে ধৃতবাষ্ট্র প্রভৃতি 
শৌক প্রকাশ কবলেন এবং তাদেব পাঁবলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন 
কবলেন। 

পাণ্তববা বনে প্রবেশ কবলেন। বনে নান! বিপর্য্যযেব মধ্য দিষে 

তীবা দিন কাটাতে লাগলেন। এই সমষে ভীম সেনেৰ বাহুবলই তাদের 
সব বিপদ হতে মুক্ত কবেছিল। (ভীম চবিত্র দ্রষ্টব্য ।) পাগুববা বন 

হতে বনাস্তবে দ্রুত যেতে লাগলেন। পথে মৃগয! কবতে কবতে তীবা 

মস্ত, ত্রিগর্ত, পাঁধাল কীচক প্রভৃতি জনপদেব বমশীষ বনসমুহ 
দেখতে দেখতে চলতে লাগলেন। তীবা বন্ধল ও অজিনেব বন্ত্র পবিধান 

কবে তাঁপস বেশ ধাবণ কবলেন। কোথাও ভাব জননী কুস্তীকে 
কীধে নিষে দ্রুত চলতে লাগলেন, কোথাও ধীবে ধীবে নিজেব ইচ্ছামত 

চলতে লাঁগলেন। তাঁব! প্রতিদিন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, নীতিশাস্ত্ 

প্রভৃতি পাঠ কবতেন। একদিন তীবা! স্বাধ্যায কবছেন, এমন সময 
পিতামহ বেদব্যাস আসলেন। (নীতিশান্্র্চ সর্বজ্ঞা দদৃশুন্তে 
পিতামহম্।) তিনি তাদেব বললেন, তিনি ধৃতবাষ্র পুত্রদেব অধর্মব 
কথা পূর্বেই জানতে পেবেছেন। এবং পাগুবদেব হিভার্থে তিনি 
এসেছেন। তিনি তীদেব বিষপ্ল হতে বাঁবণ কবে বললেন, এ সবই 
তোমাদেব সুখেবই কাব্ণ হবে। (ন বিষাঁদোহত্র কর্তব্যঃ সর্বমেতৎ 
সুখাষ ব)। 

তিনি আবও বললেন খৃতবাষ্ট্ পুত্রবা ও তোমবা সকলেই আমাব 
সমান ন্েহভাঁজন। কিন্তু দীন ও বাঁলকর্দেব উপব লোকের অধিক 
স্নেহ থাকে । এইজন্য তৌমাদেব প্রতি আমাৰ এখন ন্নেহাধিক্য দেখ! 
যাচ্ছে! তিনি তাদেব নিবোগ হযে নিকটবর্তী বমদীয নগরী 

১১ 
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ব্রতধাবী ত্রাক্ষণেব মুখে এই কথা শুনে তীবা! দ্রুপদ বাজ্যে 
যাওযা স্থির কবলেন। তখন সত্যব্তী নন্দন ব্যাসদেব পুনবাষ 
তাদেব নিকট আসলেন। এবং ভ্রৌপদীব জন্ম বৃতাত্ত তীদেব্ 
জানালেন এবং তিনি যে পঞ্চ ভ্রাতাব পত্রী হবেন--বিধাতাব এই 

নির্দেশে কথাও জানিষে প্রস্থান কবলেন। 
পাণুববা পাঞ্চাল দেশে যাত্র! কবলেন। পথিমধ্যে অর্জন 

চিত্রবথ গন্ধবকে পবাজিত কবেন ও তীাব সঙ্গে মিত্রতা কবেন। 
(অন চবিত্র জ্টব্য।) তাঁবপব পাগুববা পাঞ্ধলে যাত্রা 
কবেন এবং পথে ত্রান্ষণদেব সঙ্গে আলাপ কবেন। ভ্রপদ 

বাজাব বাজধানীতে পৌছে ভাবা এক কুস্তকাঁবেব গৃহে আশ্রয 
নিলেন । 

অতঃপব ভাবা বাঁজসভায গেলেন। আগন্তক হৃপতিবা' লক্ষ্যবেধে 

ব্যর্থ হলেন, তখন ছন্সবেশী অর্জুন লক্ষ্যবিদ্ধ কবে ভ্রৌপদীকে লাভ 
কবেন। কাঁশীদাসী মহাভাবতে দেখা যায দূর্যোধন ছদ্মবেশী বিপ্রব 
নিকট দূত পাঠীলেন। 

ছুর্যোধন বাঁজা এই কহেন তোমায। 
মুখ্যপাত্র কৰি তোমা! বাখিব সভায় ॥ 

বনুবাজ্য দেশ ধন নানাবত্ু দ্িব। 

একশত দ্বিজ কন্তা৷ বিবাহ কবাব ॥ 

আব যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা । 

মৌবে বশ কব দিয়! দ্রুপদ ছুহিতা॥ (আঃ) 

দুযৌধনেৰ এই প্রন্তীবেব মধ্যে নাবীব প্রতি তীব আসক্তিব প্রমাণ 

পাওয়া যাঁয। বাঁবণেব সঙ্গে এখানে ছূর্যোধনেৰ সাদৃষ্ত ! বাঁবণে 
মত এতটা শক্তিশীলী নয বলেই বোধ হয় ছুর্যোধন নাবী হবণে প্রবৃত্ত 
হতে সাহস কবেননি। ববং ভ্রৌপদীকে ভিক্ষা চাইলেন। দুর্যোধন 
যখন জানতে পাবলেন ছদ্মবেশী বিপ্রই অর্জুন তখন ক্ষোভে দুঃখে 
তিনি বললেন £_ 
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লোকি পাঠাইয়া দেহ দ্রপদেব স্থানে । 
নিভৃতে কহুক গিরা পাঁঞ্চীল বাজনে ॥ 
সহল্রেক বথ দ্বিব সহস্রেক হাতী ৷ 

অদ্ধ বাজ্য ভোগ কব আমাঁব সংহতি | 
সখ্য হৈবে ধৃষটচযয় তব পুত্র সহ। 
আমাব পবম শান্র পাণ্ডবে মাবহ ॥ 

নতুবা পাঠাই যে কুবপা নাবীগণ। 
পাগুবেব সহ রহুক ককক কখন ॥ 

দ্রৌপদ্ীকে তাহাব হউক আনাদব।, 
তবে ক্রোধ কবিবে দ্রুপদ নরবব ॥ (আঃ) 

যৌগ্যতাঁব দাবীতে ভ্রৌপদীকে লাভ করতে অদ্ষম হবে খল প্রকৃতিব 
দূর্যোধন এক নীচ হীন উপায়ে দ্রৌপদীকে লাভ কববাঁব বভবনত 
কবেছিলেন। 

্বয়ংবর সভায় আগত ন্বপতিবা জানতে পারলেন ভ্রৌপদীব সঙ্গে 
পঞ্চ পাণবের বিবাহ হযেছে। অর্জুনই লক্ষ্ভেদ কবে ভ্রৌগদীকে 
লাভ করেছেন । জ্তুগুহে মাতা সহ পঞ্চ পাঁগুবেৰ খৃত্যু সংবাদ বাজাবা 

পেয়েছিলেন । তাঁদেব ত্রা্গণ বেশে পুর্ণজীবিত দেখে বিশ্মিত হলেন, 
এবং ভীগ্ব, ধুতবাষ্ট্র প্রভৃতি কৌববদেব নৃশংস কর্মে জন্য ধিকাব দিতে 

লাঁগলেন। 

এদিকে ঘৃতবাষ্ট্র পুত্রবা' এ ব্যাপাবে কর্ণ ও শকুনিব সঙ্গে পবামর্শ 
কবতে লাগলেন। শকুনি বললেন, প্রযোক্তন মত কোন শক্রকে 

দুবল কববে এবং কোন শক্রকে গীড়ন করবে। বিস্তু পাণুবদেব সব 

ক্ষত্রিয়েব জন্যই উৎনাদন কবতে হবে এটাই ক্ষত্রিষেব বাক্তনীতি। 

যদি তোমবা পবাজিত হযে কোন রকম মন্ত্রণা না কৰ তবে পৰে 

অনুতপ্ত হবে। পাগুবদেব বিনাশ কববাব এই উৎকৃষ্ট কাল ও দেশ। 

বন্দি এখন তা না কর, তবে পৰে হাস্তাস্পদ হতে হবে। যে ভ্রুগদ 

রাঁজীকে আঁশ্রয কৰে তাঁবা বাঁস কবতে চাষ, সেই রাজা অত্যন্ত রব । 
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বুঝি পুঙ্গবগণ ও চেদ্দিবাজ শিশুপাল যতক্ষণ জানতে না পারেন, তাব 
পূর্বেই এদেব বিনাশ কৰা উচিত। ক্রেপদেব সঙ্গে এক্যবদ্ধ হলে এবা 
অত্যন্ত পবাক্রমশালী হযে পভডবে। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্ত রাজাব! 

যুদ্ধে তেমন আগ্রহী নয তাঁব মধ্যেই আমব! পাগুবদেব নিশ্চয বধ 
কবব। তাব৷ জতুগৃহ হতে মুক্তি পেষেছে, কিন্তু এখনও যদি তাবা 

মুক্তি পাঁ তবে তাঁদেব দ্বাবা আমাদের প্রভূত ভষ আছে। 
তেষামিহোপযাতীনামেষাঞ্চে পুববাসিনাম্। 
অন্তবে দুকষবং স্থাতুং মেষযোর্মহতোঁবিব ॥ ( আঃ) ১৯৯।৭১১ 

_ যেমন যুদ্ধবত ছুই বিশাল মেষদ্বষেব মধ্যে টিকে থাকা স্ুকঠিন, 

তেমনি পাঁগুববা ও তাদেব পক্ষেব পুববাসীদেব মধ্যে যুদ্ধে দ্দীভিযে 

থাকা অত্যন্ত কঠিন। 

যে পর্যন্ত স্বষং হলধব পবিচাঁলিত বলশাঁলিনী সেনাবাহিনী পতঙ্গেব 

ন্ায কুকসেনাবাহিনীব উপব আক্রমণ না কবে, তাব পূর্বে এই দ্রুপদ 
বাঁজাকে বিনাশ কর। আমি শত্রুকে বিনাশ কববাঁব এটা উপযুক্ত সময় 
বলে মনে কবি। 

কিন্তু শকুনিব এই প্রস্তাবে সোমদত্ত পুত্র ভূবিশ্রবা নান! নীতি বাক্য 

দ্বাবা পবামর্শ দিলেন যে বাঁজাদেব অভিলধিত সমস্ত গুণই পাগুবদেব 

আছে। অর্জন ভীব বিক্রম ও কর্মদাবা প্রজাদেব আকৃষ্ট কবে, 

তাদেৰ প্রিষ হযেছেন। যুধিঠিব শক্রকে লাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের 
দ্বাবা বশ কবতে চেষ্টা কবেন। ক্রোধেব দ্বাবা নয। যে পাগুবদেব 

সাহায্যে জন্য কৃষ্ণ ও ব্লবাম সর্বদা উৎসুক, তীঁদেব জষ কবা ইন্দ্রের 
সঙ্গে দেবতাদেবও অসাধ্য । এইভাবে তিনি পাঁণডব ও দ্রুপদবাজেব 
শৌর্য বীর্য সম্বন্ধে নানা উল্লেখ কবে পাগুবদেব সঙ্গে সন্ধি কবে স্ব স্ব 

বাজ্যে প্রত্যাবর্তনেব পবামর্শ দিলেন । 
স্বযংবব সভা শেষ হলে অন্টান্ত নৃপতিবা নিজ নিজ বাজ্যে 

ফিবে গেলেন। বাজা ছুর্যোধন ভ্রাতাদেব সঙ্গে বিষ মনে যখন 

খাঁমা, শকুনি, কর্ণ ও কৃপেব সঙ্গে ফিবে যাচ্ছেন, তখন ছুঃশাসন 
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লজ্জিতভাবে বললেন, অর্জুন ত্রান্মণ বেশে বদি না আসত, তাহলে 
সে ত্রৌপদীকে লাঁভ কবতে পাঁবত না, কেউ-ই তাকে দেখে চিনতে 
পাবেনি। 

দৈবঞ্চ পবমং মন্তে পৌকযং চাপ্যনর্থকমূ। 
ধিগন্ত পৌকঘং তাত ধ্রিষন্তে যত্র পাঁওবাঃ ॥ (আঃ) ১৯৯।১২ 

-_দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলতে হবে, পুকষকাব নিবর্থক। তাঁত, পুকষকাঁবকে 
ধিকৃ। কেননা পাণববা এখনও জীবিত আছে। 

'পাগুববা জতুগৃহেব অগ্নি হতে মুক্ত হযে দ্রেপদেব সঙ্গে বৈবাহিক 
সৃত্রে আবদ্ধ হয়েছে তা দেখে এবং ধৃষ্টহ্যয়, শিখণ্তী এবং অন্যান্ত ভ্রুপদ 

পুত্রদেব যুদ্ধ বিষ্ভা কুশলতাঁব কথা চিন্তা কবে ধৃতবা্ুবা সকলেই বিষণ 
ও নিবাশ হলেন। 

বিছ্ববেব মুখে পাগুবদেব ভ্রৌপদীকে বিবাহ কবাব সংবাদ শুনে 

ধূতবাষ্টর বি্বেব নিকট তাদেব প্রশংসা কবেন। বিদ্বব ধৃতবাষ্ট্রে মুখে 
পাঁগুবদেব প্রশংস! শুনে তাঁকে এই শুভবুদ্ধিব জন্ত প্রশংসা! কবে ব্বগৃহে 
প্রত্যাবর্তন কবলেন। 

অতঃপব ছুর্যোধন ও কর্ণ ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট এসে বললেন, বিদ্বেব 
সামনে আপনাব কাছে আমাদেব দুষ্ট অভিপ্রা সম্বন্ধে বলতে পাবি 

অৃ। এজন্য আপনাকে বলতে এসেছি, এখন আপনি কি কবতে চান? 

আপনি বিছ্ববেব সামনে শক্তুদেব যেবপ প্রশংসা কবলেন, তাতে মনে 

হয় আমাব শক্রদেব উন্নতিকেই আপনাব নিজেব উন্নতি বলে মনে 

কবেন। শঙক্রব শক্তি ক্ষষ কবাঁব জন্য যা কবাব দবকাব, তা! না কবে 

আপনি তাৰ বিপবীত কাজই কবছেন। আমবা এ সমষে আমাৰ 

কর্তব্য সম্বন্ধে এমন মন্ত্রণী কবছি, ধাতে পাগুববা পুত্র, বল ও জ্ঞাতি- 

গণেব সঙ্গে আমাদেৰ গ্রাস কবতে না পাবে। 

উত্তবে ধৃতবাষ্টু জানালেন, তিনিও ছুর্যোধনেব ইচ্ছানুসাবে 

পাগুবদেব বিকদ্ধাচাবণ কবতে চান । কিন্তু বিদুবেব নিকট তিনি ভাব 

মনোভাব ব্যক্ত কবতে চাঁন না। তিনি পাগুবদেব প্রশংসাষ মুখব হযে 
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উঠেছিলেন । তিনি ছুর্যোধন ও কর্ণকে বর্তমানে কি কৰা কর্তব্য সে 
সম্বন্ধে জিজ্ঞেন কবলেন। 

দুর্যোধনেব প্রদত্ত মন্ত্রণাৰ মধ্যে বীবত্বেব কোন ছাঁপ নাই। ইহাতে 

এক ছুষ্ট চক্রেব তির্ধ্ক গতি স্ষ্পষ্ট। ছূর্যোধন বললেন আমি এখন 

এক বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের দ্বাবা কুস্তী পুত্র ও মাত্রী পুত্রদেব মধ্যে পবস্পৰ 
বিভেদ ঘটাব। অথবা! বহু ধন দিয়ে বাজ! ভ্রপদকে ও তা অমাত্য- 

বর্গকে সর্বপ্রকাবে প্রলোভিত কবা হোক। ত্রপদ বাজা যেন 

যুধিিবদেব পবিত্যাগ কবেন বা সেই গ্রপ্তচব ব্রাহ্মণ সেইখানেই যেন 
পাগুবদেব বাঁসস্থানেব ব্যবস্থা কবে এই বলে যে এখানে বাঁস কবলে 

তাদেব সমূহ বিপদ আছে, ওখানে থাকলে তাঁ নেই। অথবা আমাৰ 
গুপ্তচবগণ মিষ্ট ভাষায় পাগবদেব পবস্পবেব মধ্যে বিবাদ ঘটাবে । 

অথবা! কৃষ্ণা যাতে তাদেব পতিদেব ত্যাগ কবে ব! তাঁদেব প্রতি বিবাগ- 

ভাজন হয, সেইকপ কবা উচিত। অথবা! গুপ্তভাবে গুগুচবেব দ্বারা 
বিভিন্ন উপাষে ভীমকে হত্যা! কবা হোক | কাৰণ যুধিষ্টিব তাৰ শক্তিৰ 
জন্যই আমাদেব গ্রাহ্য কবে না। ভীমই তাদেব মধ্যে উগ্র স্বভাব, বীব 
এবং পবম অবলম্বন। সে না থাকলে অর্জুন কর্ণেব চতুর্থাংশও নয়। 
ভীমসেনেব মৃত্যু ঘটলে পাঁগুববা নিজেদেব ছূর্বলতা উপলদ্ধি কবে, 

আমবা বলবান বুঝতে পেবে, বাঁজ্য লাভেব কোন চেষ্টাই কববে না। 
অথবা তাদেব হত্যাব চেষ্টা কবতে পাঁবি। অথবা অতি সুন্দবী 
বমনীদেক দাবা! প্রত্যেক পাগুবকে প্রলুব্ধ কৰে ভ্রৌপদীব মন তাঁদেব 
প্রতি বিবপ কবাৰ চেষ্টা কবা হোক! অথবা কর্ণকে পাঠিষে তাঁদেব 

এখানে আনিষে বিশ্বস্ত লোক দিষে তাঁদেব বধ কবা হৌক। এইসব 
উপায়েব মধ্যে আপনাদেব যেটি মনঃপুত সেটি প্রযোগ ককন। কাব 
সময চলে যাচ্ছে। (কাঁলোইতিবর্ততে । ) যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রুপদ বাঁজাব 

তাদেব প্রতি অগাধ বিশ্বীস না জন্মে, তাব মধ্যেই আমবা তাদেব ভেদ 

ঘটাতে পাববো। তাঁবপবে আব সম্ভব হবে না। ছুর্যোধন কর্ণেব 
পবামর্শও চাইলেন । 
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ঈর্যাপবাধণ ব্যক্তি তাঁব পবিচয পাওয়া যায়। ছূর্যোধনেব এবপ আব 
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4 16905 ০9. মনে কবিষে দেয। দূর্যোধন চবিত্র পর্ধ্যালোচনা 

কবলে এই কথাঁটিই মনে হ্য ঈর্ষা তীব সাবা জীবনেব এবং ঈর্ধীব 
আগ্তনে তিনি নিজে একা! দগ্ধ হননি- সমস্ত কৌবব বংশকে ধংস 
কবেছেন। 

। কর্ণ ছূর্যোধনেব প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। (কর্ণ চবিত্র দ্রব্য ) 
তিনি বললেন সাম, দান ও ভেদেব দাবা পাঁগুবদেব নিগ্রহ কবা যাবে 

না| সুতবাঁং বিক্রমেব দ্বাবাই তাদেব বশীভূত কবে বধ কব। বিক্রমেব 
দ্বাব! তাঁদেব জয় কৰে এই সমগ্র পৃথিবীকে তুমি ভোগ কব। এটা 
ছাডা আমি অন্ত কোন উপাঁষ দেখছি ন1। 

ধৃতবাষ্ট্র কর্ণেৰ প্রস্তাবে সন্ত হযে তাব প্রশংসা কৰে বললেন, 
কর্ণেৰ প্রস্তাব শৌভনীয ও যুক্তিযুক্ত। তথাপি তিনি ভী্ম, ভ্রোণ ও 
বিদুবেব সঙ্গে পবামর্শ কৰে একটি উপাঁষ স্থিব কবতে বললেন যা 

তাদেব পক্ষে স্বখকব। 
ভীম্ম পাগুবদেব অদ্ধবাজ্য দানেব পবামর্শ দিলেন ছুর্যোধনকে । 

( ভীগ্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য! ) তিনি ধৃতবাষ্ট্রকে স্বাবধান কবে দিযে বললেন 
এব বিপবীত কিছু কবলে তোমাব হিত কিছু হবে না ববং তোমাব 

অহিত হবে। 

কীতিবন্গণমাতিষ্ঠ কীতিহি পবমং বল্ম। 

নষ্টকীর্তে্নুত্স্থ জীবিত হা লং স্মৃতম্। ( আঃ) ২০২1১, 

__স্থৃতবাং কীতি বক্ষা কবতে চেষ্টা কব । কীতিই মানুষেব পবম বল। 

কীন্তিহীন মানুষেব জীবনই “বিফল” বলে কথিত হয। 

যাঁবং কীর্তিসনুসতন্ত ন প্রণস্ততি কৌবব। 

তাবজ্জীবতি গান্ধাবে নষ্ট-কীতিন্ত নস্তাতি॥ (আঃ) ২০২১১ 
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--হে গান্ধাবী নন্দন, কীতি যতদিন থাকে, ততদিন মানুষ বেঁচে 

খাকে। কীতি নষ্ট হলে মানুষ বিনষ্ট হয। 

তিনি আবও বললেন, যদি ধর্মলাভ কবতে চাও যদি আমার প্রি 

কাজ কবতে চাও এবং যদি তোমাৰ কল্যাণ চাঁও তবে অর্ধীবাজ্য তাদেব 

দাও। দ্রোণাঁচার্ধ্য ধৃতবাষুকে বললেন, কুকবৃদ্ধ ভীম্মেব মত আমাৰ 

মত) কুন্তী নন্দনদেৰ অদ্ববীজ্য ভাগ কবে দিন। কারণ এটাই কুল 
পবম্পব! অনুম্থত ধর্ম । ( ধর্ম এষ সনাতনঃ। ) এখনই দ্রুপদের নিকট 

বহু বন্ধ উপটৌকন দিয়ে একজন প্রিষতীঁধী লৌককে পাঠান । স্বর্ণ 
খচিত শু বসন ও স্থবর্ণ আভবণসমূহ ভ্রৌপদীকে দেবেন। ( ভ্রোণ 

চবিতর দ্রষ্টব্য ।) পাগুবরা! আসতে সম্মত হলে ছুঃশাদন ও বিকর্ণ 
সসৈন্তে পাণুবদেৰ এগিযে আনতে যাক। আপনাব নিজ পুত্র ও 
পাগ্বদেব প্রতি এই ব্যবহাব কবাই কর্তব্_এই কথা আমি ভীম্মেব 

সঙ্গে একমত হযে ব্লছি। কিন্তু কর্ণ দ্রোণেব পবামর্শেব বিবোধিতা 

কবলেন। ( কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য ) 
- বাজন্ নিঃসংশযং শ্রেযো বাচ্যন্মসি বান্ধবৈঃ। 

ন ত্বপ্জ্রাবমাণে বৈ বাক্যং সন্প্রতি ভিঠতি॥ (আঃ) ২০৪১ 
-_বাজন, হা নিঃসংশষে শ্রেষ, আপনাকে তা! বলাই বন্ধুদেব কর্তব্য । 
কিন্ত যিনি শুনতে ইচ্ছুক নন তাতে কোন হিতৌপদেশ স্থিতি লাভ 

কবে না। বি্ব আবও বললেন- শীস্তন্ুনন্দন ভীম্ম এবং আচার্য্য 
দ্রোণ বছ প্রকাবে আপনাঁব হিতকব যা উপদেশ দিষেছেন, আপনি তা 

গ্রহণ কবছেন না। এবং বাঁধাস্থত কর্ণও তা আপনাঁৰ হিতকব বলে 
মনে কবছে নী। আমি চিন্তা কবেও এই ছুইজন পুকষসিংহ অপেক্ষা 
অধিক বুদ্ধিমান আপনাঁব হিতকাবী কোন বন্ধুকেই দেখতে পাচ্ছি না। 
( আভ্যাং পুকষসিংহাভ্যাং যো। বা স্তাৎ প্রজ্ঞযাধিকঃ। ) এবা উভষেই 

বিষতা, বুদ্ধি ও বযসে প্রবীণ এবং আপনা প্রতি ও পাখুপুত্রগণেব প্রতি 
সমান দৃষ্টি সম্পন্ন। (বিহব চবিত্র দষটব্য।) এঁবা ধাঁত্সিক, অতএব 
নিজ স্বার্থে কোন পক্ষপাতমূলক উপদেশ দেবেন না। আপনাব 
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মন্ত্িগণ যদি অন্যবপ পবামর্শ দেন তবে বুঝতে হবে তাবা আপনাৰ 
মঙ্গল চিন্তা কবে না। পুবোচনেব দ্বাবা আপনাব যে অপযশ চাঁবদিকে 
ছভিযে পডেছে। পাগুবদেব প্রতি এখন সদ্যবহাঁবেব দাবা তা স্বালন 
কবতে চেষ্টা ককন। 

তেধামন্ুগ্রইস্চাষং সর্বেষাং চৈব নঃ কুলে। 
জীবিতঞ্চ পবং শ্রেয়ঃ কত্ত চ বিব্বনমূ॥ ( আঃ) ২০৪২৪ 

_তাদেব প্রতি অনুগ্রহ আমাদেব কুলেব সকলকে বক্ষা কববে, 
সকলেব জীবনেব পবম হিতকব হবে এবং সমস্ত ক্ষত্রিয কুলে সমৃদ্ধিব 
কাবণ হবে। 

যচ্চ সায়ৈব শক্যেত কার্ধ্যং সাধযিতুং বৃ । 
কো দৈবশপ্তস্তৎ কার্ধ্যং বিগ্রহেণ সমাচবেৎ॥ (আঃ) ২০৪২৭ 

_ নৃপতি, যে কাজ সামনীতিব দ্বাবা সম্পন্ন কৰা যা, এমন কে দৈবেৰ 
দ্বাব৷ অভিশপ্ত পুকষ আছে যে তা বিগ্রহেব ছ্াবা,সম্পন্ন কবতে চাষ? 

পাঁগুববা জীবিত জেনে প্রজাবা তাদেব দেখবাব জন্য উৎসুক । 
স্ুতবাং হে বাঁজন, আপনি সকলেব প্রিষ আচৰণ ককন। ছুর্যোধন, 

কর্ণ ও স্ুবলপুত্র শকুনি এব! অধামিক, ছুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন এবং বুদ্ধিতে ও 
বয়সে বালক । স্ুতবাং এদেব কথা৷ আপনি শুনবেন না । আমি পূর্বেই 
আঁপনাকে বলেছিলাম এই ছুর্যোধনেব অপবাধে প্রজাবা বিনষ্ট হবে। 

ধূতবাষ্ট্রেব আদেশে বিদ্রব ক্রপদ বাঁজ্যে গেলেন এবং পাগবদেব 

হস্ভিনাপুবে পাঠাবাৰ ভন্ত দ্রুপদবাজাবৰ নিকট প্রন্তীৰ কবলেন এবং 

ক্রপদ্ বাঁজাঁব সঙ্গে বৈবাহিক স্তরে আবদ্ধ হওযাঁয ধূতবাষ্ট্র ও কৌবববা 
সন্তষ্ট হযেছেন ও নিজেদেৰ কৃতার্থ মনে কবছেন ইহাও বললেন । 

দ্রুপদ বাঁজা বললেন, আপনাঁদেব সঙ্গে সন্বন্ধ হওযাতে আমিও 

আনন্দিত হযেছি। নিজেব দেশে প্রত্যাবর্তন কবা অবস্ঠই কর্তৃব্য। 
কিন্তু আমি তো-নিজ মুখে একথা বলতে পাবি না । পঞ্চ পাঁওব এবং 

তীদেব হিতাঁকাজ্িকী ধর্মভর কৃঝণ ও বলবাম যখনই যেতে চাইবেন তখনই 

যেতে পাবেন । 
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যুধিঠিব বললেন আমবা সকলেই আপনাঁব অধীন আপনি যখনই 

অনুমতি দেবেন, তখনই তা কবব। কৃঞ্ণও এই প্রস্তাঁবে সম্মতি জানালেন । 

অতঃপব ক্রেপদেব অনুমতি পেষে পাগুববা, স্ত্রীও মাতা ও কৃষ্ণ 

বিছুবেব বথে চডে আনন্দে বিহাঁব কবতে কবতে সুখে হস্তিনাপুবে 
উপস্থিত হলেন । 

বাজা ধৃতবাষ্টু পাগুববা এসেছেন শুনে তীদেব অভ্যর্থন! কববাব 
জন্য কৌববদেব পাঁঠালেন। তিনি বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণ ও কৃপকে 
পাঠীলেন। পাঁগুববা এই সব বীবদেব সঙ্গে হস্তিনাপুবে প্রবেশ 
কবলেন। পাওবদেব দেখে নাঁগবিকবা দীপেব দাবা নগবী আলোকিত 

কবল। আনন্দে প্রজাবা বলতে লাগল ধাগ্লিক যুধিষ্টিব পুনবা 
এসেছেন। তিনি আঁগাদেব নিজে আত্মীষেব মত ধর্মানুসাবে পালন 

কবতেন। তিনি যখন এসেছেন তখন আমাদেব এমন কোন প্রিষ 

কাজ নেই যা সম্পন্ন কব! হবে না। 

অতঃপব পাগুববা ধৃতবাষ্্, ভীম্ম ও অনান্য কৌববদের প্রণাম 
কবলেন। নগববাসী সকলেব কুশল জিজ্ঞেদ কবে তাঁবা ধৃতবাষ্টর 
অনুমতি অন্ুসাবে বাজপ্রাসাদে বাস কবতে লাগলেন । 

ছুর্যোধনেব মহিষী কাশিব বাজদ্ুহিতা অন্থান্ত ধৃতবাষ্ট্র পুত্র বধুদেব 

সঙ্গে দ্রৌপদীকে ববণ কবলেন এবং শচী দেবীব ন্তাষ সমাগতা পুজশীযা 

পাঁধণলীকে পুজা! কবলেন। 

গান্ধাবীব নির্দেশে বিছ্বব পাগুবদেব পাব প্রাসাদে নিযে গেলেন । 

বৃতবাষ্টরেব আদেশে বিছ্ুব তীাঁদেব পবিচালনা কবতেন। এবং 
পাগুবগণ হস্তিনাপুবে বিহাৰ কৰতে লাগলেন । 

কিছুদিন বিশ্রীমেব পৰ একদিন ধৃতবাষ্ট্র ভীম্মেব সঙ্গে পবামর্শ 
কবে তাদেব ডেকে বললেন, পুনবাঁষ আমাৰ পুত্রদেব সঙ্গে যাতে 
তোমাদেব বিবাদ না হয এইজন্য আমি বলছি, তুমি খাণুবপ্রস্থে 
বাক্তত্ব কব। (ধূৃতবাষ্ট্র চবিত্রত্রষঠব্য ) সেখানে কেউই তোমাকে গীডিত 
কবতে পাববে না। তুমি অর্ধবাজ্য নিষে খাগুবপ্রন্থে বাজত্ব কব। 
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ৃতবাষ্্র অভিষেকে ভ্রব্য সমাগ্রী আনতে বিদ্বকে আদেশ 
কবলেন এবং সেদিনই তিনি যুধিষ্টিবকে বাঁজসিংহাসনে অভিষিক্ত 

কববেন স্থিব কবলেন। (অভিষিক্তং কবিস্তামি অগ্ বৈ কুকনন্দ্নমূ।) 
তিনি আরও বললেন-_ 

পাণ্ডোঃ কৃতোপকাবস্ত বাজ্যং দত্বা মমৈব চ। 

প্রতিক্রিয়াকৃতমিদং ভবিষ্যতি ন সংশযঃ ॥ (আঃ) ২০৬1২৫ (১০) 

__পাঁঙু যে বাজ্য জয কবে আমাকে দিযে উপকৃত কবেছিল আমি 

যদি সেই বাজ্যে যুধিিবকে অভিষিক্ত কবি, তবে তাতে প্রত্যুপকাৰ 
কবা হবে সন্দেহ নেই। ৰ 

ভীন্ম, ভ্রোণ, কৃপ ও বিদুব_সকলেই ধৃতবাষ্ট্রের এই কার্্েব 
প্রশংসা কবলেন। কৃষ্ও বললেন, মহাবাজ আপনি যা স্বল্প 

কবেছেন, তা যুক্তি সঙ্গত। এতে কৌববদেব সুনাম হবে। আজ 
আঁপনাব কথা অনুবপ শীঘ্র কার্য সম্পন্ন ককন। (শীঘ্রমঠ্ঠৈব বাজেন্দ্র 
যথোজং কতু্্থসি।) সেই সময কৃষ্ণছৈপায়ণও তথা উপস্থিত 
হুলেন। বিদ্রুব অভিষেকেৰ আয়োজন সম্পন্ন কবলেন। সকলেব 

আশীর্বাদ নিষে যুধিষ্টিবেব অভিষেক পর্ব সম্পন্ন হল। অভিষেকে 
পৰ ধৃতবাষ্র যুধিিবকে বললেন, অভিষেক কর্ম সমাপ্ত হযেছে। তুমি 
খাগুবপ্রস্থে আজই চলে যাও। ওখানে পুৰী নির্মাণ কবে তুমি তাব 

সমৃদ্ধি বর্ধন কব। তোমাৰ প্রতি ভক্তি বশত: ত্রার্থণ, ক্ষত্রিয বৈশ্ ও 

পর গ্রভৃতি সব প্রজাই তোমাব বাজ্যে গিষে বাস কববে। এ নগৰ ও 

বাষ্ ধন ও ধান্তে সমুদ্ধ। তুমি ভ্রাতাদেব সঙ্গে ওখানে বাজন্ব কব। 
অতঃপব পাগুববা তীকে প্রণাম কবে এবং কৃষ্ণকে আগে বেখে 

-ভয়ঙ্কব বন খাণুবপ্রস্থে গমন কবলেন। অতঃপব কৃষ্ণ ইন্দ্রকে স্মব্ণ 

কবলেন। ইন্দ্র বিশ্বকর্মীকে পাগ্তবদেৰ জন্য পুবী নির্সাণ কববাব 

-আদেশ দ্রিলেন। মহেন্দ্র বললেন, বিশ্বকর্মা, তুমি পুবী তৈবী কব। 

-আঁজ হতে এ নগবে যা দিব্য ও বম্ণীয হবে তাব নাম হবে ইন্প্রন্থ। 

“(ইন্দ্র প্রস্থমিতি খ্যাতং দিব্যং বম্যং ভবিষ্যতি।) কৃষ্ণ বিশ্বকর্মীকে 
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বললেন, তুমি যুধিিবের জন্য ইন্দ্রেব দেওযা৷ নামান্ুযাধী ইন্্রপরস্থ নামে 
ইন্দ্রের অমবাবতীয ন্যাষ এক নগব নির্াণ কৰ। . 

: যুধিষ্টিবেব ইন্দপরস্থ নগব স্বর্গে ন্যাঁ শৌভা পাঁচ্ছিল। অফুবস্ত 
ধনবাশিতে পূর্ণ হও্যায় তা কুবেবেব অলকাপুবীব স্যাষ শোতা বিস্তাব 
কবেছিল। নানা দেশ হতে সর্ববেদবিদ ব্রান্মণগণ ও সর্বভাষাঁবিদ 

বণিকবা ধনার্ী হয়ে তথা আগমন কবে বাঁস কবতে লাগলেন । 

সর্বপ্রকার শিল্পবিদ্ পুকষবা তথায বাস কববাঁব জন্য আগমন কবতে 
লাঁগলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পবিবেশিত, অতুল ধনবাশি ও পণ্ডিত 

বিদ্বদজন পবিবেষিত ইন্দ্প্রন্থে পাগুববা পবমানন্দে বাস কবতে লাগলেন । 
অতঃপব যুধিঠিব বিশ্বকর্মীকে ও কৃষ্দ্ৈপাঁধণকে বিদাষ দিলেন । 

গমনেচ্ছু কৃষ্ণকে বললেন তোমাৰ কৃপাতেই আমবা! বাজ্য পেষেছি। 
তোমাৰ প্রসাঁদেই অত্যন্ত ছূ্ম শৃন্ত স্থানও বাষ্টরে পবিণত হযেছে। 
তৌমাব কৃপাঁতেই আমবা! বাঁজসিংহাঁসন লাঁভ কবেছি। তুমিই আমাদেব 
অনন্ত কালেব গতি স্ববপ। আ'মবা- পাঁগুকে জানি না। তুমিই 
আমাদেব মাতা। পিতা৷ ও ইট্টদেব্তা। (মীতীম্মাকং পিতা দেবে ন 
পাঁডুং বিন্ন বৈ বযম্।) তুমি যা! কর্তব্য মনে কব তা আমাদেব দিযে 
কবিষে নাও। পাঁগুবদেব জন্য যাঁ অভীষ্ট মনে হয, আমাদেব দিযে 
তা কবিষে নাও। আমাদেব আদেশ কব। কৃষ্ণ তীকে উপদেশ 

দিষে নাবদেব উপদেশ শ্রদ্ধাৰ সঙ্গে গ্রহণ কবে তাৰ আদেশ পালন 
কবতে বলে কুন্তীকে প্রণাম কবে চলে গেলেন। 

অতঃপব একদা! নাঁবদ ইন্দ্রপ্রন্থে আসলেন। তিনি পাগুবদেৰ 
ত্রিলোক বিখ্যাত অস্থ্ব স্ুন্দ উপস্ুন্দ ছুই সহোঁদবেব কাঁহিনী বিবৃত 
কৰে জানালেন এই ছুই ভ্রাতা যুদ্ধে অবধ্য ছিল। উভষেব, একই. 
বাঁজ্য একই গৃহ, একই শষ্যা, একই আসন ও আহাব ছিল। উভযে 
এক সঙ্গে বসে আহাব কবত, গল্প কবত। পবম্পৰ পবস্পবেব 
প্রিষকাবী ও প্রিষবাঁদী ছিল। *উভবেব আচা ব্যবহাঁৰ এমন ছিল 
যে উভষ পৃথক হলেও এক বলে মনে হোত। ত্রিলোক জঘ কববাঁৰ 
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জন্য উভয় ভ্রাতা বিন্ব্যাচলে উগ্র তপস্তা করতে লাগল ৷ তা দেখে 
দেবতাবা আশ্চর্্যান্বিত হলেন এবং নানা ভাবে তাদেব বিদ্ল ঘটাবাব 
চেষ্টা কবেন। কিন্তু উভয অন্য দিকে ভ্রন্েপ না কবে একীঁগ্র মনে 
তপস্তা করতে থাকে । 

তাদেব তপস্তায় তুষ্ট হয়ে ত্রন্মী তাদেব বর দিতে চাইলেন । 
তখন তাবা মায়াবী, অন্ত্রবির, মহাঁবলশীলী ও কামবপী হয়ে অব লাভ 
কববাব বৰ প্রার্থনা কবল। ব্রন্মী বললেন তোমবা ব্রিলোকেব প্রভূ 
হবাব ইচ্ছাঁয় তপন্তা কবছিলে, সুতরাং অমবত্ব বব দেব না| তখন 

তাবা বলল, ত্রিলোকে স্থাবব__জঙ্গম যত প্রাণী আছে, আমবা যেন 

কারও দ্বাবা বধ্য না হই। কেবল আমাঁদেব উভয়েব মধ্যে কলহ 

হলেই যেন আমরা বধ্য হই। ব্রহ্মা তাদেব ঈদ্গিত বর দিলেন! 
বর পেয়ে স্ুন্দ ও উপস্ুন্দ দৈত্য সৈন্য নিষে ইন্দ্রলোক ক্রয় কবে 

-যক্ষঃ বাঁক্ষস ও খেচবদেব জয় কবে, পাতাল জয় কবে সমগ্র পৃথিবী 

জয় কবে ত্রান্মণ, শুদ্ধাত্বা মুনিদের ও বাঁজাদেব ধংস কবতে লাগল । 

এইভাবে সুন্দ উপনুন্দ সব দিক ক্রয় কবে নিঃশক্র হযে কুকক্ষেত্রে 
নিবাস কবতে লাগল । 

তখন ত্রন্দাৰব নিকট দ্েবগণ. সিদ্ধ ও ত্রন্মষিরা প্রভৃতি সুন্দ 
উপন্ুন্দরেব নিষ্ঠুব কর্েৰ কথা বললেন। ব্র্গা এই বৃত্তান্ত শুনে 
বিশ্বকর্ীকে ডেকে এমন এক বমণী সৃষ্টি কবতে বললেন যে সকলের 

মনকে আবুষ্ট করতে পাবে । বিশ্বকর্মা তিলোত্তমাকে স্থত্টি কবল । দেই 
তিলোত্ুমাকে উপলক্ষ্য কবে উভষ ভ্রাতাব মধ বিবাদ স্থটি হল। 
উভয়ই তিলোত্তমাকে স্বীয় ভার্ধা বপে কামনা কবল । পবিণামে 

উভয়েব মধ্যে ছন্দ স্ুক হয়, তাঁবপব গদী যুদ্ধে একে অন্যকে আঘাত 

কবে। ফলে গদীঘাঁতে এ ছুই ভয়ঙ্কব দৈতোব মৃত্যু হয়। 

নীবদ বললেন যাবা সর্ব বিষষে অভিন্ন হৃদরেব ছিল, দেই দুই 
দৈত্য তিলোত্তমা জন্য পরম্পব পবস্পবকে বধ কবেছিল । তোমাদে 

-প্রতি স্লেহবশতঃ তোঁমীদেব সকলকেই বলছি যাঁতে ভ্রৌপদীব ভ্ন্য 
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তোমাদের মধ্যে বিবাদ নাঁ হয (যথা বো নাত্র ভেদঃ স্তাঁৎ সর্বেষাং 

ত্রৌপদীকৃতে। ) তাঁব ব্যবস্থা! কৰ। নাঁবদেব সম্মুখেই পবস্পবেব কেহ 
বশীভূত হযে এইবপ নিযম কবলেন_ নিষ্পীপা৷ কৃষ্ণ আমাদেব এক 

এক জনেব গৃহে এক এক বসব বাঁস কববে। ।একৈকস্ত গৃহে কৃষ্ণ 

বসেদ্ বর্ষমকন্মযা )। 
্রাক্মণেব গোঁধন বক্ষাৰ জন্য অর্জুন ভ্রৌপদী সম্বন্ধে ভাদেব নিম 

ভঙ্গ কবেন ও দ্বাদশবর্ষব্রহ্মচাবী বপে বনে গমন কবলেন। (অর্জুন 

চবিষ্্র দ্রষ্টব্য ।)। 

_ কাশীদাসী মহাভাবতে অর্জনে বনবাস কালে তিনি কৃ্চেব ভগ্নী 
স্থভদ্রাকে বিবাহ কবতে ইচ্ছুক জেনে বলবামেব নিকট এই প্রস্তাব 

দিলেন। কিন্তু বলবাম অর্জুন অপেক্ষা ছুর্যোধনকেই উপযুক্ত পাত্রৰপে 
মনোনীত কবে দুর্যোধনেব নিকট বিবাহ প্রস্তাব পাঠালেন। ছুর্যোধন 
বববেশে স্থৃভদ্রাকে বিবাহ কবতে এসে শুনলেন পূর্বেই স্ুভদ্বাকে হুব্ণ 
কৰে অঞ্জুন তাঁকে বিবাহ কবেছেন। ছুর্যোধন ক্রুদ্ধ হযে বললেন £- 

শুনিল নিলেন পার্থ সুভদ্রী হবিযা । 
মহাক্রোধে ছুর্যোধন উঠিল গজিযা ॥ 

হে কৃপ হে পিতামহ আচার্য বিছ্বব। 
সাক্ষাতে দেখুন কর্ম তনয পাঁগুব ॥ 
যে কন্তা নিমিত্ত বাম আনিলেন মোবে। 

দেখহ ছুষ্টেব কর্ম হবিল তাহাবে ॥ 

মৌব দোধাদোষ সব জ্ঞাত হৈল| সবে । 
এক্ষণে মাঁবিব দেখ কে বাখে পাগুবে॥ (আঃ) 

শকুনি কর্ণকে আদেশ দিলেন অর্জুনকে বেঁধে আনতে। কিন্তু বিছ্বব 
বললেন,_ 

পার্থ সহ ছন্দে কি তোমাব প্রযোজন ॥ 

ববণ কবিযা তোমা আনিল যে জন। 

তীব ঠাই আগে গিষা জিজ্ঞাস কাবণ ॥ 
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সে যেমত কহিবে কবিবে সেই বীত। 
পার্থ সহ কলহ তোমাৰ অনুচিত ॥ (আঃ) 

ভীম্ম, দ্রোণও বিদ্ববেব অভিমতকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। 

দ্বাবাবতী চলিল নবপতি ছুর্যোধন ॥ (আঃ) 

ুর্ৌধন শুনলেন সাত্যকি অর্জুনকে বলছেন ₹- 
তোমাৰ সহিত ঘন্দ কৈল না জানিযা। 
বাম কৃষ্ণ মন্দ বলিলেন তা শুনিষা ॥ 

এ কাৰণে শীঘ্রগতি পাঠালেন মোবে। 

স্বভদ্রাকে তোমাতে কবিবে সমর্পণ । 
আত্মীভিমানী-__হূর্যোধন শুনি অভিমানেতে বহিল। 

সসৈন্যে আঁপন দেশে বাঁহুড়ি চলিল ॥ (আঃ) 

দুর্যোধনেব অর্জুনেব নিকট এই দ্বিতীব পবাজধণ। লক্ষ্য ভেদ কবে 

দ্রৌপদীকে লাভ কবতে ছুর্যোধন জমর্থ হননি। বলবামেব মনোনীত 
পাত্র হযেও বব বেশে বিবাহ বাসবে এসে শুনলেন বধুকে সাতদিন 

পূর্বেই অর্জুন হব্ণ কবে নিষে বিবাহ সম্পন্ন কবেছে। ভাগ্যেব এই 
পবিহাঁসও তাকে সহ্থ কবতে হল। কাবণ অর্জুনেব বিক্রমেব কাছে 

যেখানে স্বযং কৃষ্ণ বলবাম নতি ন্বীকাব কবেছেন সেই ক্ষেত্রে ছুর্যোধন 
তো! নগণ্য । এটাই [10109 ০৫ 29. ৃ 

দুর্যোধনেব উপযুপবি এইসব পবাজযই তীঁব অস্তবে ঈর্ষাব 

আগুনকে আঁবও অধিকতব প্রজ্বলিত কবতে সহাঁতা কবেছিল । 

বেদব্যাসেব ম্হাভাবতে এ কাহিনী কিন্ত অন্যবপ। বৈবতক 

পর্বতেব উৎসবে স্ুভদ্রাকে দেখে অর্ভান আৰৃষ্ট হন্। অতঃপব 

কৃঝ ও যুধিষ্িবেব অন্মতি নিয়ে কৃক্েৰ সঙ্ধে পবামর্শ কবে অর্জুন 
সভদ্রাকে হবণ কবেন। যদিও প্রথমে বলবামেব এই বিবাহে সন্মতি 

ছিল না, কিন্তু কৃঝ্েৰ পবামর্শে তিনি অর্জুনেব সঙ্গেই স্ৃভব্বাব 

বিবাহ দেন। 
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একদা নাবদমুনি যুধিষ্টিবের নিকট এসে তাঁকে নান! বকম পবামর্শ 
দেওযাব পব বললেন, আমি মত্যলোকে আসছি তা জানতে পেবে 

আঁপনাব পিতা পা আমাকে বললেন, আপনি যুধিটিবকে বলবেন, 

আপনি পৃথিবী জয কবতে সমর্থ এবং ভ্রাতাবা আপনাব বশীভূত। 
অতএব আপনি বাঁজনুয যজ্ঞ অনুষ্ঠান ককন। 

ত্বযীষ্টবতি পুত্রেইহং হবিশন্দ্বদাণ্ড বৈ। 
মোদিস্তে বহুলাঃ শশ্বৎ সমাঃ শত্তম্ত সংদদি ॥ (সভাঃ) ১২২৬ 

.-আপনীব ন্যাষ পুত্র দ্বাবা৷ এই যজ্ঞ সম্পন্ন হলে আমি শীপ্রই বাজা 
হুবি্চন্দ্রেব স্াঁ বছ বসব পধ্যন্ত ইন্দ্র সভীষ থেকে নিত্য আনন্দ ভোগ 

কবতে পাঁবব। 
আমি তীব এ অভিলাষ আপনাদেব জানাবাব প্রতিশ্র্তি দিষে- 

ছিলাম। আপনি আপনাঁৰ পিতার ইচ্ছা পুর্ণ করুন, তাহলে পূর্ব 
পুকষদেব সঙ্গে আপনি মহেন্দ্রলোকে যাবেন। নারদ আবও বললেন 
বাঁজনৃয যজ্ঞ মহা নামে খ্যাত। কাবণ এই যজ্ছে নান! বিদ্ব 
উপস্থিত হয । 

যুধিষ্টিব বাঁজনুষ যজ্ঞকাঁবী বাজধিগণেব মহিমা! শুনে এবং পুণ্য কর্ম 
দ্বাবা যাগকাবিদেব উত্তমলোক প্রীপ্তি ঘটে জেনে ও যজ্জকাবী বাজধি 
হবিশ্চন্্রকে ইন্্রলৌকে বিশেষ দীপ্যমান শুনতে পেষে বাঁজশৃয যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছুক হলেন। কৃষ্চেব সঙ্গে ও ভাইদেব সঙ্গে পবামর্শ 
কবে তিনি বাঁজনৃয যজ্ঞেব আযোজন কবলেন। সর্ব বর্ণেব লৌকদেব 
আমন্ত্রণেব জন্ চাঁবিদিকে-দূত পাঠীলেন। নকুল স্বযং হস্তিনাপুবে গিষে 
ভীম্স ও তবাষ্ট্রকে নিমন্ত্রণ কবলেন। সেই যজ্ঞের বিবিধ মহাবদ্ধ সমূহ 
উপাষন বপে সঙ্গে নিয়ে ধৃতবাষ্, তীন্ম, বিছুব, ছূর্যোধনাঁদি সব ভ্রাতীবা, 

গীন্ধাববাজ সুবল, শকুনি, অচল, বৃষক ও কর্ণ প্রভৃতি সব কৌবব ও 

কৌবব পক্ষী ক্ষত্রিযগণ যুধিটিবেব বাঁজনু যজ্জে উপস্থিত হলেন। 
পাগুববাজ যুধিষ্ঠিব সকলকে মিলিত ভাঁবে তীব যজ্ঞনুষ্ঠানে সাহায্য 

করতে অঙ্গবৌধ কবলেন এবং যে যে কাজে উপযুক্ত“তীকে সে কাঁজে 
১২ 
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নিষুক্ত কবলেন। হ্ুর্যোধনকে বাঁজাগণেব আনীত উপচৌকন সমূহ 

বথাবীতি গ্রহণ কৰে যথাস্থানে বক্ষা কববাৰ ভা দেওয়া হলো!। প্রভূত 
জাঁক-জমক ও ঘটাব মধ্যে সেই মহাযত্জ স্সম্পন্ন হলো । আমন্ত্রিগণ 
সর্বপ্রকাবে পবিতৃপ্ত হযে আনন্দ বোধ কবছিলেন। ভীগ্ঘ প্রমুখ 

কৌববগণ রাজন যজ্ে ভৃত্যেব মত নিজ নিজ কর্তব্য সমাঁপন কবেন। 
ছুর্যোধনও তীদেব অনুসবণ কবেন। যজ্ঞ শেষে সকলে নিজ স্থানে 
্রত্যাবর্তনেব অনুমতি নিষে হজ্জস্থান ত্যাগ কবেন। কিন্ত দূর্যোধন ও 
মাতুল শকুনি সেই মঘ নিশ্মিত সভাস্থানেই থেকে গেলেন । 

ছুর্যোধন শকুনিব সঙ্গে ধীবে ধীবে নেই সভাগৃহ ঘুবে ঘুবে দেখতে 
লাগলেন। তিনি সেখানে এমন স্ব লোভনীয দ্রব্য দেখলেন যা 

পূর্বে হস্তিনাপুবে দেখেননি । এতে তীব চিত্ত বৈকল্য ঘটে । তাব 

মধ্যে নান বিভ্রান্তিব স্থপ্টি কবে। তিনি স্ষটিক নিগ্সিত স্থলকে জল 
ভ্রমে কাপভ তুলে চলতে থাকেন। কিছুক্ষণ পব তাব বিভ্রান্তি 

উপলব্ধি কবে বিমনা হয়ে সভা কক্ষে চলতে থাকেন। তাঁবপব 
কোন এক জায়গায় ভুল ক্রমে পড়ে গেলেন। তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস 

ছেড়ে ছুর্যোধন সেই সভাগৃহ পবিক্রমা কবৰতে থাকেন। অনস্তব 

স্কটিক তুল্য স্বচ্ছ জল ও স্ফটিক মণিময় পদ্মা বিশিষ্ট পুঙ্ষবিণীকে স্থল 
মনে কবে তিনি সবন্ত্রে জলে পতিত হলেন। 

ততঃ ক্ষটিকতোয়াং বৈ ক্ফুটিকাম্ক'জ শৌভিতাম্। 
বাপীং মত্বা স্থলমিব সবাসীঃ প্রাপতজ্লে ॥ (সভা) ৪৭৬ 

তাঁকে জলে পড়ে যেতে দেখে ভীমনেন ও ভূত্যবা হাঁসতে থাকেন, 

ও দুর্যোধনকে উপহাস কবতে থাকেন৷ যুধিষ্ঠিবেব আদেশে ভূত্যবা 

ছুর্যোধনকে পববাঁব জন্য উত্তম বন্ত্র এনে দিল। অগ্ান্ত পাওববাও 

এদৃশ্ঠ দেখে উচ্চহান্ত কবতে থাকলে ছুর্যোধন তা অসহ্য বোধ কবলেন 

কোন প্রকাঁবে চেহাবা বিকৃত না কবে কাপড় তুলে এমন ভাবে চলতে 

লাগলেন তাতে মনে হল যেন জল পাড় হচ্ছেন। ছূর্যোধনেৰ এই 
অবস্থায় উঠবাব উপক্রম দেখে সকলে পুনবায় হাঁসতে লাগলেন। 



বাঁবণ ও ছুধৌধন ১৭৯ 

দ্বাবস্ত পিহিভাকাঁবং প্ষটিকং প্রেক্ষ্য ভূমিপঃ। 

প্রবিশন্নাহতো মৃদ্ি ব্যাঘুণিত্ ইব স্থিত; ॥ (সভ1) ৪১১ 

-এক বন্ধ স্ষটিক নিমিত দ্বজাকে বুঝতে না পেবে দূর্যোধন 
যেমন অগ্রসব হযেছেন, অমনি দ্বাবে মস্তকে আহত হয়ে ঘুণিত মস্তকে 
দাড়িষে বইলেন। 

আবাঁব আবেক স্থানকে বন্ধ ক্ষটিক নিসিত দবজা শ্রমে যেমন তা 
খুলবাব জন্য হাত বাড়ালেন, তখন তিনি ছিটকে পড়ে গেলেন। এই 
বকম আরও নানা ভুল সিদ্ধান্ত কৰে তিনি সেই সভাগৃহে নানীভাবে 
বিভ্রান্ত হলেন। বাঁজনুয় মহাযজ্ে যুধিনিবেব বিপুল এশ্চরধ্য ও 
অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে ছুর্যোধনেব হিংসা, ঈর্ধা ও এয 
লোলুপত! অধিকতব বৃদ্ধি পেলে ভাব মনে নান! বকম পাপ বুদ্ধি 
জন্ম নিলো। পাগুবদের সামগ্রিক প্রসন্নতা উপস্থিত বাজন্তবর্গেব 
আনুগত্য খষি ও মহধিগণেব পাঁগুবদেব প্রতি মঙ্গল ইচ্ছা ইত্যাদি 
ব্ষিয় ছুর্যোধনের মন জুডে বসলো। শকুনি বাবংবাঁৰ কথাবার্তা 

বলতে চেষ্টা কবে ব্যর্থ হলেন। দূর্যোধন নিবস্তব দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ফেলতে থাকেন। 

অতপব শকুনি ছুর্যোধনকে জিজ্ঞেস কবলেন ভীঁব দীর্ঘ নিঃশ্বাসের 
কাবণ কি? দূর্যোধন তা অপকটে ব্যক্ত কবে বললেন, যুধিঠিবেব 
যজ্ঞ স্থসম্পন্ন হতে দেখে তিনি দিবা বাত্র জলে পুডে মবছেন। 
শিশুপাল বধে পাঁগুবদেব বীর্য বিষষ জেনে কোন বাজা! অসি 
উঠাতে সাহস করলেন না। ছুর্যোধন আঁবও বললেন নানা দেশেব 
বাঁজন্তবর্গ যে ভাবে যুধিছিবকে আনুগত্য -শ্বীকাব কবে বিপুল বদ্ধ 
তাকে দিয়েছে, এ এশ্চর্য দেখে তিনি অসহিষ্ু হযে দগ্ধ হয়েছেন। 

তিনি জব বাচতে চাঁন না। তিনি আগ্তনে বা জলে প্রবেশ কবে বা 
বিষ খেষে জীবনেব অবসান কববেন। কাবণ কোন ব্যক্তি শক্রুব 
সমৃদ্ধি ও নিজেকে হীন হতে দেখলে জীবন বাঁখতে পাবে? 

বহিমেব প্রবেঙ্গ্যামি ভক্ষযিব্যামি বা বিষম্। 



১৮০ চবিত্রে বামাধণ মহণভাবত 

অপো বাপি প্রবেক্ষ্যামি ন হি শাক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥ (সভা) ৪৭৩১ 
তিনি আবও বললেন, আমি একাকী এঁবপ বাঁজৈশ্চর্য আহবণ 

কবতে অসমর্থ। এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যাঁব দ্বাবা তা 
আঁহবণ কবতে পাঁবি। পাঁগুবদেব এ এম্চর্যে অধিটিত দেখে 
মনে হচ্ছে যে দৈবই বলবান, পুককাঁব নিবর্থক। (দৈবমেব বাঁবং 
মন্যে পৌকষঞ্চ নিবর্থকর্ম।) কৌবববা ভ্রমে হীনবল এবং পাগুববা 
অধিকতব সমৃদ্ধ হচ্ছে, সেই জন্য বলতে হবে (তেন দৈবং পৰং মন্তে 
পৌকষঞ্চ নিবর্থকম্। ) আমি এ এন্ট্য, একপ দিব্য সভাগৃহ এবং 
বক্ষীদেব উপহাস কবতে দেখে ঈধ্যাগ্িতে দগ্ধ হচ্ছি। মাতুল আজ 
তুমি আমাকে অত্যন্ত ছুঃখিত বলে জানবে । যদি ইচ্ছা হয তবে 
বাজা ধৃতবাস্ট্রকে তা জানাও । 

দুর্যোধনেব এই উক্তি হতে ভাব চিন্তে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা 
অত্যন্ত কদধ্য । হিংসাৰ আগুনে ছুর্যোধন দগ্ধ হচ্ছেন। আত্মহত্যাব 

ভয দ্েখিযে তিনি অন্ধ ধৃতবান্ত্রকে নিজেব দিকে টেনে আন্তে চে 
কবলেন। 

বাজন্য মহাঁষজ্ঞ সুসম্পন্ন হলেও বাজা যুধিষ্টিব ঠিক পুবো 
গ্রসন্ততা লাভ কবতে পাঁবলেন না। শিশুপাল বধ তীব মধ্যে এক 

প্রবল বিপদেব আঁশঙ্কাব উদ্রেক কবে। তিনি তাঁব সন্দেহ ভঙ্জনেব 
জন্য কৃষ্দ্বৈপাঁষনকে এ সম্বন্ধে জিজ্রেস কবলে তিনি বলেছিলেন 

এব্প উৎপাঁতেব ফল তেব বছবেৰ মধ্যে ফলবে। এব দ্বাবা ক্ষত্রিষ 

বিনাশ বুচিত হচ্ছে। একমাত্র যুধিষ্টিবকে নিমিত্ত কবে ছুর্যোধনেব 

অপবাধে ভীমার্জ্নেব শক্তিতে সমাগত সমস্ত ক্ষত্রিষেব বিনাশ হবে। 

& বাঁজনৃয় যজ্ঞেব শেষে ছুর্যোধনেব হিংসা, ঈর্ধাব ও এশ্চর্য 

লোলুপতীব যে একটি পবিষ্কাব ছবি দেখা যাচ্ছে তা কৃষণদ্বপাযনেব 

এ ভবিষ্যৎ বাঁণী পূর্ণ সমর্থন কবে। বাঁজন্থ্য যজ্ঞ এ মহাগ্রন্থেব বিষাঁদময 

পবিণতিব প্রথম সোপাঁন বললে অত্যুক্তি হয না।. শকুনিব মতে 

আন্ত্রেব দাবা যুধিষ্টিবেব অতুল বৈভব জয কবা সম্ভব নযা তখন 



বাঁবণ ও ছূর্যোধন ১৮১ 

এলো কপট পাঁশা খেলা কুমন্ত্রণা_যাঁৰ বিষম ফল কুকক্ষেত্র 

যুদ্ধ | 
দুর্যোধনেব মনোভাব জানতে পেবে উপদেশচ্ছলে শকুনি 

দর্যোধনকে যুধিিবকে ঈর্ষা কবতে নিষেধ কবলেন। শকুনি তাকে 
তীব পূর্বেৰ অপচেষ্টাৰ কথা ন্মবণ কবিষে দিষে বললেন যে কোন 

ক্রমেই পাগুবদেব জব্দ কবতে তিনি সমর্থ হননি। অন্য পক্ষে 
পাণুবের! নিজ ভাগ্যে কেবলমাত্র বিপন্মুক্ত হননি । ববং অধিকতব 

শক্তিশীলী হযে বিপন্ুক্ত হযেছেন। অতএব তীদেব ঈর্ধা কব! 
নিবর্থক। 

এই কথা৷ শকুনিব মনেব কথা নয। এটা মৌখিক ছলনা মাত্র। 
ছুর্যোধনেব অসহায মনৌবৃত্তি দূব কববাব জন্য শকুনি ছুর্যোধনকে 
স্মবণ কবিষে দিলেন যে তাবও সহাঁষ অনেক, যেমন শকুনি নিজে 
তব ভ্রাতাবা কর্ণ ইত্যাদি । 

হূর্যোধন বললেন, যদি তুমি অনুমোদন কব। তবে তোমাব ও 

এঁদেব সহাষ্তাষ.আমি পাগুবদেব জয কবব। এদেব জয কবতে 
পাঁবলে এই পৃথিবী পৃথিবীব বাঁজন্যবৃন্দ এবং সেই মহামূল্য বাজসভাও 
আমাঁব আঘত্বে আঁসবে। 

অর্জুন, কৃষ্ণ, ভীম, যুধিটিব নকুল, সহদেব, সপুত্র ক্রপদ বাঁজা 
প্রভৃতি মহ ধনূর্বেদদেব দেখিযে শকুনি ছুর্যোধনকে বৌঝালেন যে 

দেবতাদেব সঙ্গে মিলিত হয়েও এদেব পবাঁজিত কবা সম্ভব নয়। তবে 
একটা উপাঁষ আছে, যাঁব দ্বীবা যুখিষ্টিবকে জয কৰা সম্ভব। (শকুনিব 
বিতর দ্রষ্টব্য । ) তখন শকুনি কপট পাশা খেলাব কুমন্্রণা ছুর্যোধনেব 
কানে দ্বিলেন। দূর্যোধন শকুনিৰ কথাঁষ আশাদ্বিত হযে ধৃতবাস্ট্রে 
অনুমোদন লাঁভেব জন্য শকুনিকে অন্গুবোধ কবলেন। 

ধৃতবাষ্্ী শকুনিব মুখে পুত্রেব অবস্থাব কথা জানতে পেবে 
ছুর্যোধনকে তীৰ মনস্তাপেব কাবণ জানতে চাইলেন । টু 

দূর্যোধন বললেন, আঁমি ভাল খাছ, ভাল বস্ত্র পবছি সত্য, কিন্ত 



১৮২ চবিত্রে বামাধণ মহাঁভাঁবত 

তাঁ কাপুকবেৰ স্তা পবছি। অস্তবে তীব্র অসহিষুঃতা নিযে কালক্ষেপ 
কবছি মাত্র। যে শক্রকে সহ্য কৰতে অক্ষম, তাকে পবাঁজিত কৰে 
যে 'নিজেব প্রজাকে শক্রুব জন্ত কষ্ট হতে মুক্ত কবতে ইচ্ছুক তাঁকেই 
পুকষ বলে। 

সন্তোষো! বৈ শ্রিষং হস্তি হ্যাভিমানঞ্চ ভাব্ত। 
অন্ুক্রোশভষে চোভে বৈবৃর্তো নাশ্নুতে মহৎ ॥ (সভা) ৪৯1১৪ 

--ভাবত, অন্তত্তি বাজাব এশ্বর্য ও অভিমানকে নাশ কবে এবং দয 
ও ভয়ও তদ্রপ। আঁমি এদেব দ্বারা পবিবেষ্টিত হযে মহাস্খ ভোগ 
কবতে অক্ষম । 

ছুর্যোধন বাজা ধৃতবাষ্্রকে বোঝাতে চেষ্টা কবেছেন যে তাব বর্তমান 

অবস্থা তিনি সন্তুষ্ট নন। কাঁবণ কাপুকষেব হ্যা অনাযাঁস লব্ধ 
আবাম ও সুখ ভোঁগে ইচ্ছুক তিনি নন। এতেই তাঁব পৌকষ আছে 
উপলব্ধি কবা যাঁষ না। তাঁৰ পববত্তাঁ উত্তি হতে মনে হয ঈর্যাই 
তাকে পৌরুষ হতে সহাযত! কবেছে তাই তিনি বলেছেন-_ 

যুধিঠিবেব এইবর্ষ তাঁৰ আহাবে অকচি এনে দিষেছে। পাওবদেব 
সম্পদ ও এখর্য দেখে তিনি দিন দিন দীন ভাবাপন্ন কৃশ ও বিবর্ণ 
হচ্ছেন (তম্মাদহং বিবণশ্চি দীনশ্চ হবিণঃ কশঃ।) এইভাবে তিনি 

যুধিষ্টিবেৰ এই্বর্ষেৰ বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, ত্রিশ জন দাসী তাদেব 
প্রত্যেকেব সেবা কবে এমন আশী হাজাব স্নাতক গৃহস্থ ও আবও দশ 
হাজাব ব্রান্মণকে যুধিষ্টিব নিত্য উত্তম অন্নাদি দ্বাবা পোষণ কবে 

থাকেন। ভাবা প্রতিদিন তাব গৃহে সুবর্ণ পাত্রে ভোজন কবেন। 

যেমন ধনাগম যুধিষ্টিবেব বাজন্ৃয যজ্ঞ হযেছে আমি তেমন কখনও 
দেখিনি অথব! শুনিনি । 

ন সা শ্রীদেববাজন্ত যমস্ বকণস্ত চ। 
গুহাকাধিপর্তেবাপি যা শ্রী বাজন্ যুধিচিবে ॥ (সঃ) ৪৯1৩৫ 

__হে বাজন, যুধিষ্টিবেব যেবপ ধন জমাগম আমি দেখেছি, ত| দেববাজ 
ইন্দ্র, যম, কুবেব ও বকণেবও নাই। 



বাবণ ও ছুধোধন ১৮৩ 

ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বললেন শক্রুব সীমাহীন ধনবাঁশি 'দেখে তিনি 
চিন্তাকুল হযে শান্তি ভোগ কবতে পাঁবছেন না এবং নিদ্রাহীন রজনী 
যাপন করছেন। 

এ প্রসঙ্গে দূর্যোধন আবও বললেন, উত্তম আহার ও উৎকৃষ্ট বসত 
পৰে সন্তুষ্ট হযে যে পাঁপিষ্ঠ পুকধ অধিক এই্ব্্যশালীকে ঈর্বা কবে না, 
সে অধম পুকষ। (পুকধঃ সোহধমঃ স্মৃতঃ।) এই সাধাৰণ এশবর্ষে 

আমি সন্তষ্ট থাকতে পারছি না। কুম্তী পুত্রদেব এই্বর্য দেখাঁৰ পব 
আমি অত্যন্ত ব্যথিত হযেছি। ( কৌন্তেযে শ্রিষং দৃষ্টা চ বিব্যথে।) 
সমস্ত পৃথিবী যুধিষিবেব বশাম্গা হয়েছে__এটা দেখেও যে আমি 
এখনও স্থিব ও জীবিত এব চেযে অধিক দুঃখ কি হতে পারে? নীগ, 
চিত্রক, কুকুব, কাবস্কব ও লোহ্জজঙ্ঘ বংশীষ নৃপতিবা! যুধিষ্টিবেব গৃহে 
সেবকেব ম্ভাষ ষেন অনুগত হযে থাকেন। বদ্ভাকব বংশীয বাজন্যবৃন্দ 

এবং হিমালয়, সাগব, এবং অনুপ দেশ সমূহে বসবাসকারী অভ্তজ 
বাঁজাবা যুধিষ্ঠিবের গৃহেব দৃববর্তী স্থানে অবস্থান কবছিল। 

জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ মনে কবে যুধিষিব আমাকে রাজাদেব প্রদত্ত ধনরত্ব 
সংগ্রহে নিযুক্ত কবেছিল। বত্বোপহাঁব প্রানকাবী রাজাদেব প্রদত্ত 

উপহাঁব ভ্রব্য স্তপাঁকাঁব হয়েছিল। তাদেব শেষ সীমা দেখা যাচ্ছিল 
না। শেষপর্যন্ত আমি বদ্ধ গ্রহণে পবিশ্রান্ত হযেছিলাম। তাই 
বাঁজাদেব ধন নিষে বনুতৃব পর্য্যন্ত বহক্ষণ দীভিষে থাকতে হযেছিল। 

ময়দানব কিন্দু সবোববের বন্ধ সমূহ খচিত ক্ষটিক নিমিত এমন পথ 
ও জল বচনা কবেছে যে আমি বন্ধ উঠ্িষে চলতে থাঁকলে বৃকোদব 
আমাকে বতবশূন্ত ও শক্রব সম্বদ্ধি বিমূঢ দেখে হাঁসতে লাঁগল। যদি 
সমর্থ হতাম তবে তখনই আমি ভীমকে হত্যা কবতীম। কিন্তু তখন 
যদি তাকে বধ কবতীম, তবে আমাৰ অবস্থা! ও শিশুপালেব মতই 
হত । 

সপত্বেনীবহাসো স মাং দহতি ভাবত ॥ (সভা) ৫০২৮ 

_হে ভাবত। শক্রব এই উপহাস আমীব হবদঘকে দগ্ধ কবছে। 



১৮৪ চবির বাঁমায়ণ মহাঁভাবত 
ময়নিসিত অপূর্ব সভাগৃহে ছুর্ধোধন কি ভাবে বি্রন্ত হয়েছিলেন 

তাঁব বর্ণনা দিতে গিষে ছুর্যোধন বললেন, আবাব একটি জলপূর্ণ 
পুক্বিণীকে স্থল মনে কবে যেমন অগ্রসব হয়েছি, তক্ষুনি জলে পডে 
গেলাম। তা দেখে পার্থৰ সঙ্গে কৃষ্ণ এবং বমণীদেব সঙ্গে দ্রৌপদী 
,উচ্ৈন্যবে হাসতে লাগল, এতে আমি খুবই দুঃখ অনুভব কবলাম। 
আমাৰ পৰিধেষ বন্্র আর্ড হওয়া যুধিষ্টিবে আদেশে ভৃত্যবা আমাকে 
মহামূল্যবান বস্ত্র দিল। এটা আমাৰ পক্ষে আবও ছুঃখদায়ক হল। 

( তচ্চ ছুঃখং পবং মম। ) 
ভরান্তিব পর ভ্রান্তিব কথা বলতে গিষে ছুর্যোধন বলে চললেন, 

আমি দ্বাবকে দ্বাব মনে 'কবে বাঁইবে যেতে চেষ্টা কবলে স্কটিকেব 

প্রস্তবে ললাঁটে আঘাত পেলাম এবং ললাট ক্ষত হল। আমাকে 
এভাঁবে আহত হতে দেখে নকুল ও সহদেব আমাকে বা দ্বাবা জডিযে 

ছুঃখ প্রকাশ কবতে লাগল । আমাকে বিস্মিত কবে সহদেব বাব বাব 
বলতে লাগল, হে বাজন, আপনি এই দিক দিযে চলুন। এই দিকে 

দ্বাব। তখন ভীম এসে আমাকে ধৃতবাষ্রীত্জ সম্বোধন কবে বলল, 
হে বাজন, এদিকে দবজ। ওদিকে নয। 

দূর্যোধন যুধিষ্টিবেব কৌষাগাবেব বদ্ধেব ব্ণনা! দিতে গিষে বলেন, 
আমি ওখানে যেসব বত্ধ দেখেছি তাদেব নামও জানি নাঁ। এই সব 

কাবণে আমাব মন অত্যন্ত খাবাপ। 

ছুর্ধোধনেব মত পবস্ী কাতবৰ পুকষেব পক্ষে পাণুবদেব অতুল 

ধশ্বর্য সহ্য কবতে না পারাই স্বাভাবিক । শুধু তাই নষ, ভাব মত 

আত্মসম্মানযুক্ত পুকষেৰ এভাবে অপদস্থ হওঘায ভাব পৌকষে আঘাত 

লাগাই স্বাভাবিক । 
অতঃপব ছুর্বোধন ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট যুধিষ্টিবেব জন্য বাজাদেব প্রদত্ত 

উপহাবের বরনা দিতে লাগলেন । তিনি আবও বললেন দি শ্রেষ্ঠ 

কুনিনদ যুধিষ্িবকে এক অপূর্ব শঙ্খ দিয়েছেন! ভ্রাতীবা৷ অঙু'নকে তা 
দিলেন। সহস্র সুবর্ণ দ্বাব৷ পবিশোভিত এই শঙ্খ অন্ন দানেব সময 

£ 
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শব্ধ কবছিল। সেই শব শুনে বাঁজাবা শক্তিহীন হয়ে ভূমিতে পতিত 

হল। সেই সময আমাকে সংজ্ঞাহীন হতে দেখে পঞ্চপাগুব, ধৃষ্ছায়, 
'মাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণ হাসতে লাঁগলেন। এইবপে তিনি বিস্তৃত ভাবে 

যুধিটিবেব উপহাবেব বিবাট তালিকা পিতাব নিকট পেশ কবে ভীব 
ঈধা ও মনঃস্ষন্নেব কাঁবণ প্রকাশ কবলেন। 

অনস্তব তিনি যুধিষ্টিবেব অভিষেক বর্ণনা কবলেন। যে সব 
আর্ধ বাজা স্ত্যসন্ধ মহাব্রত, যথেষ্ট বিদ্যাসম্পন্ন, সুব্ক্তা, বেদোক্ত 
অবভূথ স্ীনে পবিপৃত, ধৈর্যশীল, লজ্জাবাঁন, ধর্সাত্বা, যশম্বী এবং 
বাঁজসিংহাঁসনে অভিষিত্তু, তীরাঁও এই ধর্মবাঁজের উপাঁসনা কবলেন। 

দুগ্ধবতী যে সব গাভী বাঁজাবা উপহাঁৰ দিয়েছিলেন বজ্ধেব 

দরক্ষিণাব জন্য সেই সব গরুকে হজ্জস্থলে আনতে দেখলাম। সংখ্যায় 

কষেক হাজাব গাভী হবে। বাজাবা অভিবেকেব জন্ত স্বযং ছোঁট বড 
পাত্র সকলে আনছেন'। বাহনীকবাঁজ জাম্ুনন্দ নামক স্তুবর্ণ মণ্ডিত 
রথ আনলেন এবং বাঁজ! সুদ্ক্ষিণ কন্বোজ দেশীয় শ্বেত অশ্ব তাতে 
জুডে দিলেন। মহাবীর স্ুনীথ সেই বথে অন্ুুকর্ধ যোজন করলেন 
এবং স্বয়ং চেদিপতি দেই রথে ধ্বজ উন্নঘন কবলেন। দাক্ষিণাত্যেব 
বাজা সংহনন ( কবচ ), মগধেব বাজ মাল্য ও উষ্কীব এবং মহাধনথদ্ধিব 
বন্ুদান ঘাট বমবের হস্তী বথে যোজনা কবলেন। মংস্তবাজ পাশা! 
খেলাব জন্য সৌনাব পাশা, একলব্য চর্ম পাছুকাঘয় এবং অবস্তিবাজ 
অভিষেকেব জন্ত বহুবিধ জল এনেছিলেন। চেকিতাঁন তুণীবদয় 
কাশীবাঁজ ধনু ও অসি এবং শল্য সুন্বব মুগ্ি যুক্ত তববারিব সঙ্গে কাঞ্চন 
ভূষিত শৈক্য এনে দিলেন । 

দেবি নাবদ মহামুনি অসিত ও দেবলকে সামনে বেখে মহাতপস্থী 
ব্যাস ও ধোঁম্য বুধিষ্টিবেব অভিষেক কবলেন। জামদগ্যেব সঙ্গে 
ন্যান্য বেদ মহাত্মা মহধিগণ এই অভিষেক দেখতে লাঁগলেন। 
প্রভূত দক্ষিণাদাতা মহাবাজ যুধিষ্ঠিবেব নিকট মন্ত্র পাঠ কবতে কবতে 
মহাত্মা মহধিগণ গমন কবলেন। সাভ্যকি যুধিটিরেব মস্তকে ছত্র 



১৮৬ চরিত্রে বামাধণ মহাঁভাবত 

ধাঁবণ করলেন, এবং ভীম ও অর্জুন পাখাৰ দ্বাবা ব্যজন কবতে 

লাগলেন। নকুল সহদেব চামবদ্বয নিলেন । 

প্রজাপতি পুবাঁকল্পে যা ইন্দ্রকে উপহাব দিযাঁছিলেন, সমুদ্র সেই বাকণ 
শঙ্খটি যুধিঠিবকে উপহাঁধ দিলেন, বিশ্বকর্মা নিক সহ্তৈব বাবা যে শৈক্যটি 

সুন্দব বপে প্রস্তুত কবেছিলেন। কৃষ্ণ সেই শৈক্যেব দ্বাবা অভিষেক 

কবলে আমাব হৃদযে জালা হতে লাগল । যুধিষ্টিবেব অভিযেকেব জন্য 

পূর্ব সমুদ্র হতে পশ্চিম ওদক্ষিণ সাগবেও লোকে জল আনতে গিযেছিল। 

কিন্তু উত্তব সাগবে পক্ষী ছাঁভা কেউ যেতে পাবে না! তখন সকলে 

মিলে শঙ্খ সমূহ বাজাতে লাঁগল। তাঁতে ভয়ানক শব্দ হল। 

তখন ু ধিষ্টিবেব যেবপ সন্মান ও সমৃদ্ধি দেখেছি ভা বস্তিদেব, 

নাঁভাগ, যৌবনাশ্ব, মনু, বেশুপুত্র পৃথুঃ ভগীবথ, বযাতি, নহুষ প্রভৃতি 

কৌন বাজাই লাভ কবেছেন বলে মনে হয না । বাঁজনুয় যজ্ের 

যধিষ্টিবকে যেন হুবিশ্ন্দ্র বলে মনে হচ্ছিল। 

পাগুবদেব এই এঁ্বর্য দেখে আমাৰ বেঁচে থাঁকা শ্রেষঃ বলে মনে 

হচ্ছে না। (কথং তু জীবিত: শ্রেবো মম পশ্ঠসি ভীবত। ) 

অন্ধনেব যুগং নদ্ধং বিপর্যস্ত, নবাধিপ। 

কণীযাঁধসো বিবর্ধন্তে জ্যেষ্া জীষস্ত এব চ॥ (সভা ) ৫৩২৫ 

_. বিধাতা যেন অন্ধ মান্ুষেব স্যাৰ এই দ্বাপৰ ঘুগরকে বিপবীত ভাবে 

সৃত্টি কবেছেন, সেই জন্য আমাৰ চেবে কণিষ্ঠবা বৃদ্ধি পাচ্ছে এ
বং 

আমি জ্যেষ্ঠ হযেও হীন হযে আছি। 

যুধিিবেব এইবপ গষ্্য দেখে আমি খুনী হতে পাবছিনা। দেই 

জন্য আমি কৃশতা, বিবরণতী, ও শোকে মুহামান হচ্ছি । 

অকপট ভাবে নিজেব ঈর্ধাব কথা ব্যক্ত কবতে খুব কম পৰাক্
রম” 

শালী নৃপতিকেই দেখা বায বাঁবণও নিজেৰ পাপে কথা৷ অকপটে 

বাঁজসভাষ ভীব মন্ত্রী ও অন্থান্ত আত্মীয়দের সামনে ব্যক্ত কৰতে 

কুঠঠীবোধ কবেননি। এবং কৃতকর্ণেব জন্য অভিশাপেৰ কথা ব্যক্ত 

কবতেও লঙ্বাবোধ কবেন নি। 



বাঁবণ ও ছুর্যোধন ১৮৭ 

বৃতবাষ্ট্র ছূর্যোধনকে সান্তনা দিযে বললেন পব ধনেব স্পৃহা! 
অনার্ধেৰ অর্থাৎ নীচ জনেব চবিত্র। যে নিজ ধনে ও নিজ কর্মে সন্তষ্ট 

সেই সুখ লাভ কবে। যে পব্ধন আহবণে ব্যাপুত না হযে নিজ কর্ম 
সম্পাদনে নিত্য নিযুক্ত থাকে এবং নিজ অজিত এইবর্য বক্ষণে তৎপব 
থাকে, সেই বৈভব পাঁষ। যে বিপদে ব্যথিত হয না, যে মানব সর্ব 
কর্মে দক্ষ ও নিত্য নিযুক্ত, সাবধান এবং বিনীত চিত্ত, সেই সর্বদা 

মঙ্গল দর্শন কবে। 

তিনি ছুর্ধোধনকে পাগুবদেব ঈর্ধা কবতে বাবণ কবলেন এবং 

তাদেব ধন সম্পদ অপহবণ কবতে চেষ্টা কবতে বাঁবণ কবলেন। তিনি 
নানা উপদেশ দিষে ছুর্যোধনকে শান্ত কবতে চেষ্টা কবলেন এই বলে 

যে পাঁগ্তবদেব সঙ্গে শক্রতাচবণ কবা৷ সঙ্গত নষ। 

ধৃতবাষ্ট্রে ন্যাষ ও যুক্তিযুক্ত উপদেশ ছুর্ধোধনকে কষ্ট কবল। 
্রত্যুত্তবে ছুর্যোধন দ্ধুদ্ধ হযে পিতৃ মর্ধ্যাদ্দাকে আঘাত কবে যে ভাষাঁষ 
্রত্যুত্তব দিয়েছিলেন, তা দূর্যোধন চবিত্রেই সম্তব। ছুর্যোধনেব এই 
উক্তি প্রগলভতাঁৰ এক নির্সম ছবি। 

যস্ত নাস্তি নিজা! প্রজ্ঞা কেবলস্ত বনুশ্রুতঃ | 

ন সজানাতি শস্্ার্থং দর্বা স্পবসানিব ॥ (সভা) ৫৫1১ 

--ঘে কেবল বহু শাস্ত্র শ্রবণ কবেছে কিন্ত নিজেব কোন বুদ্ধি 
নাই। হাতা (দর্বা) যেমন পক দ্রব্যেব বস বুঝতে পাবে না, দেও 
তেমনি শাস্ত্ার্থ জানতে পাবে না। 

আপনি বিদ্ববেব বুদ্ধিতে আবদ্ধ তাই জেনে শুনে আমাকে মোহিত 
কবেছেন। নিজ স্বার্থে আপনাব কি অবধান নাই? অথবা আপনি 
কি আমাকে দ্বেষ কবেন। আপনি যাদেব কর্তা সেই ধৃতবাষ্ 
তনযগণ এ জগতে আব বেঁচে থাকতে পাঁববে নাঁ। কাঁবণ যা সর্বদ। 

কবণীফ, আপনি তাকে ভবিষ্যাতেব কর্তব্য বলছেন। যাঁব উপদেষ্টা 

শক্রব দাবা প্রভাবিত, সে প্রকৃত পথে বিমূঢ় হয়। সু'তবাং তাঁব 
অন্ুগামীবা কি কবে তাকে অন্থগমন কববে। 



৯৮৮ চবিত্রে বামাযণ মহাভাবত 

আপনি পরিণতবুদধি। বৃঘধসেবী ও জিতেক্িয হযেও নিজ কা্ধো 
তংপব আমাকে মোহিত কবছেন। 

লোকবৃতাদ বাজবৃততমন্তদাহ বৃহস্পতিঃ। (সভা) ৫৫৬ 

_লোকনীতি হতে বাঁজনীতি পৃথক তা বৃহস্পতি বলেছেন। 

স্থৃতবাঁং বাজা অপ্রমত্ত হয়ে সর্বদা নিজ স্বার্থ চিন্তা কববেন। 

শত্রুকে জয় কবাই হোল ক্ষত্রিয়েব বৃতি। তা ধর্মই হোঁক অথবা 
অধর্মই হোঁক-_-এটা পৰীক্ষা কববাব প্রযোজন কি? 

প্রকালয়েদ্ দিশঃ সর্বাঃ প্রতোদেনেব সাবখিঃ। 

প্রত্যমিত্রশ্রিয়ং দীপ্তাং জিঘৃক্ষুর্ভবতধভ ॥ (সভা) ৫৫1৮ 

হে ভব্তর্ধভ, সারথি যেমন বেতেব দ্বাবা সর্বদিকে বথ চালায সেইবপ 

ক্ষত্রিষও শক্রুব এঁর্য আয কববাব জন্ত সবদিকে নিজেকে পবিচালিত 

কববে। গোপনেই হোক অথবা প্রকান্তেই হোক, যে উপায শক্রকে 

গীড়িত কবে, তাঁই শশ্রবিদগণেব শম্ত্র। যাব দ্বাবা ছেদন কৰা 

হয, তাই শঙ্ত নয। কে শক্ত ও কে মিত্র এটা কাবে! শবীবে 

লেখা থাকে নাবা সেবপ কোন সাঞ্কেতিক শব্দও নেই। যে যাঁকে 

দুঃখ দেয। সেই তাৰ শক্রু। 

অসন্তোষ শ্রিযো মূলং তন্মাৎ তং কামযাম্যহমূ। 

সমুচ্ছযে যো য্ততে ল বাজন্ পবমো নয়ঃ॥ (সভা
 ) ৫৫1১১ 

-_খশ্বধ্য লাভেব মূল হচ্ছে অসন্তোষ, স্ৃতবাং আমি তাই 

কামনা কবি। বাজন, উন্নতিব জন্য যে যত্ধ কঝে। সেই পরম 

বাঁজনৈতিক । 

মমত্বং হি ন কর্তব্যমৈগ্বর্য্যে বা ধনেহপি বাঁ। 

পূর্বাবাপ্তং হবস্তযন্টে বাজধর্মং হি তং বিঃ ॥ (সভা) ৫৫1১২ 

বাঁজার পক্ষে খর্ব ও ধনে মমতা বাখা উচিত নয। কাবণ পূরবপ্রাপ্ত 

 ধনকে ও প্রভৃত্বকে হবণ কবাই বাঁজধর্ম। 

নাস্তি বৈ জাতিভঃ শন্রঃ পুকষস্ত বিশম্পতে। 

যেন সাধারণী বৃত্তিঃ স শক্রনেতবো! জনঃ ॥ (সভা ) ৫৫1১৫ 



বাৰণ ও ছুর্ৌধন ১৮৯ 

জন্ম (জাতি ) মাত্রই পুকষেব কেউ শত্রু হয না । যাব জঙ্গে যার 
জীবিকা সমাঁজ, সেই তাব শত্রু অন্য নহে। 

ক্রমশঃ সমবদ্ধি লাভ কবছে এমন শক্রকে যে বাঁজা উপেক্ষা কবে, 
পবিপোধিত ব্যাধিব স্তাঁ় সেই .শক্র তাৰ মূলচ্ছেদ কবে। 

অল্নোহপি হাবিবত্যর্থ বর্ধমানঃ পবাক্রমৈঃ। 

বল্মীকো মূলজ ইব গ্রসতে বৃক্ষমস্তিকাৎ ॥ (সভা) ৫৫1১৭ 

_মুলে জাত বলীক যেমন সমস্ত বৃক্ষকে গ্রাস কবে। তেমনি অল্প 
শত্রুও পবাক্রমে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেষে পুকষকে গ্রাস কবে। 

জন্মেব পব হতে ক্রমশঃ যেমন শবীবেব বৃদ্ধি হয। সেইবপ ষে 
বাজ সম্পদেব ক্রমিক বৃদ্ধি আকাঁজ্ষা কবে সেই জ্ঞাতিগণেব মধ্যে 
সম্বদ্ধ হয।  কাবণ শক্তিই হল তৎকালীন উন্নতিব হেতু । 

* ছুর্বোধনেব উপবোক্ত যুক্তিব মধ্যে তাৰ পৌকষভাব প্রকাশ 
পেযেছে। কেবল মাত্র পৌক প্রকাঁশেব জন্যই কি দুোধন পাঁণুব্দেব 
এম্চর্য আকাজ্ষা কবেছিলেন? তাব পববর্তী উক্তিই প্রমাণ কবে 
ঈর্ধাই ভাব সব কিছুব উৎস। 

নাপ্রাপ্য পাগুবৈতবর্যযং সংশযো মে ভবিস্তৃতি। 
অবাগ্স্যে বা শ্রিষং তাং হি শবিষ্তে বা! হতো যুধি ॥ (সভা) ৫৫২০ 

_ পাগুবদেব এস্টধ্য লাভ কবতে না পাঁবলে আমাৰ জীবন সংশযাকুল 
হবে। আমি হয তাদেব এইর্য (ভ্রী) হবণ কবব অথবা নিহত হযে 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে শন কবব। 

পাঁণ্ডববা নিয়তই সমৃদ্ধি লাভ কবছে। কিন্ত আমাঁদেব সমৃদ্ধি 
অস্থিব। এপ অবস্থা আমার বেঁচে থেকে কি লাভ? 

অনস্তব শকুনিৰ পবামর্শ মত ছুর্যোধন পাগুবদেব অক্ষক্রীড়াব 
দ্বাৰা পবাজিত কবাঁৰ অনুমতি চাইলেন। ছূর্যোধননেব ব্যথা ভবা 
ভীষণে ধৃতবাষ্ট্রের মন নবম হলেও তিনি বিদ্বরের সঙ্গে পবামর্শ কবে 
সব স্থিব কববেন বললেন। ধৃতবাষ্ট্রে নীতি বাক্য ছুধোধনকে সন্তুষ্ট 
কবতে পাবল না। 



১৯০ চবিত্রে বামায়ণ মহাভাবত 

রত্য্তবে ছুর্যোধন বললেন, বিছুব নিংসংশযে আপনাব বুদ্ধিকে 
পবিবন্তিত কববেন। কাবণ তিনি পাওুবদেব যতটা হিত কামন! কবেন, 
আমাদেব জন্য ততটা কবেন না। তিনি নানা যুক্তি দিযে বিদবেব 
সঙ্গে পবামর্শেব প্রতিকূলে আবেদন জানালেন । তিনি বললেন-- 

নারভেতান্তাসামর্ঘ্যাৎ পুকষঃ কার্যামাত্মনঃ । 
মতিসাম্যং ঘযোন্নান্তি কার্য্েযু কুকনন্দন ॥ (সভা! ) ৫৬1৮ 

--হে কুকনন্দন, অন্তেব সামর্ঘ্েৰ উপব নির্ভব কবে কোন কাজ 

আবম্ত কবতে নেই। কাবণ কোন কাজেই উভযেব বুদ্ধিব সাম্য 
খাকে না। অর্থাৎ মতেব মিল হয না। 

স্বাধীন পুকষ ভয ত্যাগ কবে নিজেকে বক্ষা কবতে থাকলেও 

যদি কাজেব উদ্ভোগ না কবে তবে সে বর্ধাকালীন ভিজে কাপড়ের 

ম্তাযফ এক স্থানে থেকে অবসাদ গ্রস্ত হয। (বধীস্থ ক্লিন্নকটবং 
ভিষ্ঠন্েবাবসীদতি | ) 

ন ব্যাধয়ো নাপি যম; প্রাঞ্চং শ্রেষঃ প্রতীক্ষতে। 
যাবদেব ভবেৎ কল্পস্তাবঙ্ট্রেষঃ সমাঁচবেৎ ॥ (সভা ) ৫৬1১০ 

_ ব্যাধি বা যম মানুষেব স্ুসময (শ্রেয় প্রাপ্তি পর্যন্ত) পর্যন্ত অপেক্ষা 
কবে না। নুতবাং সামর্থ থাকতে থাকতেই ভাল কাজেব অনুষ্ঠান 
কববে। 

ধূর্ত দূর্যোধন পিতাঁৰ দুর্বল স্থানে আঘাত দিষে বললেন। ক্ষত্তা 

(বিছ্বব) যদি আপনাকে এই কাজ হতে নিবৃত্ত কবেন তবে আমি 

অবশ্য মৃত্যু বৰ্ণ কবব। আমি মবে গেলে আপনি বিদ্ববকে নিয়ে 

এই সমস্ত পৃথিবী ভোগ কবে স্তখী হোন। আমাকে দিযে আপনাব 

কি গ্রযোজন সিদ্ধ হবে? (কিং ময়া ত্বং কবিস্যসি। ) 

দত ক্রীড়ায় বিদ্রবেব অসন্মতি জানতে পেবে ধৃতবাষ্ নানাভাবে 
দুর্যোধনকে দত ক্রীড়া হতে বিবত বাখতে চেষ্টা কবলেন। (ধৃতবাষ্ট 

চবিত্র ্রষ্টব্য ।) তিনি নীনা উপদেশ দিযে পুত্র ছুর্যোধনকে বুঝাতে 
চেষ্টা কবেন। 



রাবণ ও দুর্ৌধন ১৯১ 

কিন্তু ছুর্যোধন দৃযৃতক্রীড়ীকে বাঁজধর্ম বপে ন্বীকাৰ কবলেন এবং 
এব দ্বাব৷ বিপদও নেই বাঁ যুদ্ধও নেই বলে ধৃতবাষ্্রকে আশ্বাস দিলেন। 

দূর্বল চিত্ত পিতা ধৃতবাষ্ট্র অবশেষে পুত্র ছুর্যোধনেব চবম সিদ্ধান্তের 
কথা জেনে ভীত হয়ে পুত্রেব মনে শাস্তি বিধানেব জন্য শিল্পীদেব 
শতদ্বাব বিশিষ্ট মনোবম সভাগৃহ নির্মাণেব আদেশ দিলেন। যদিও 
এই ব্যাপাবে ধৃতবাষ্টর বিছুবেব সম্মতি পাঁননি। (বিদ্র চবিত্র জরষ্টব্য) 
তিনি বিহবকে আশ্বস্ত কবলেন এই বলে যে যেখানে তিনি দ্রোণাঁচার্ধ্য, 
ভীম্ম ও বিছ্রব বিষ্মান থাকবেন, সেখানে পাপকর্ম সংঘটিত হওয়া 
সম্ভব নয। তিনি খাগুবপ্রস্থে গিয়ে, যুধিষ্টিবকে পাশা খেলাৰ জন্ত 
আমন্ত্রণ জানাতে বিহ্ুরকে আদেশ দ্রিলেন। 

বিদ্বুব ধৃতবাষ্ট্েৰ আদেশ পালন কবলেন। যদিও বিছবব পাঁশা 

খেলার ত্রুটি যুধিষ্িবকে জানালেন তবুও যুধিষ্িব যেহেতু পাশা! খেলাব 
জন্য আমন্ত্রিত হযেছেন তা প্রত্যাখ্যান তীব ধর্ম নয বলে পাশা খেলাব 

জন্য সপবিবাঁবে মাতা ও ভ্রাতাদেব সঙ্গে হস্তিনাপুবে উপস্থিত হলেন 
এবং সমযম্ত স্ভীকক্ষে প্রবেশ কবলেন।. (যুধিটিব চবিত্র দ্রষ্টব্য । ) 

অতঃপব যুধিিব অক্ষক্রীড়ায তাঁব কি কিসম্পদ পণ বাখবেন 
তাব উল্লেখ কবলেন। এবং শকুনিকে জিজ্ঞেস কবলেন তিনি কোন 
ধন পণ বাখবেন। তখন ছুর্যোধন বললেন- আমাব বহু মণি ও 

ধনবত্ব আছে। দে সবই আমি পণ বাখছি। আমাৰ ধনে কোন 

আসক্তি নেই। তুমি দূত ক্রীড়াব দ্বাবা! এ সমস্তই জয় কবে নাও। 
এখানে ছুর্যোধনেব কপট চবিত্রেব আবেক দফা পবিচয় পাঁওযা 

যায। ফুধিিবকে এইবর্ষেব ঈর্ায় তিনি এই অক্ষক্রীড়াৰ আযোজন 
কবেছেন। অথচ মুখে তিনি বলছেন ধনে তীব কোন আসক্তি নেই। 

বিছুব পাশা খেলাব বিকদ্ধাচাবণ কবলে, দূর্যোধন বিছ্ববকে ভংগনা 
কবে বললেন, শক্রব যশেব দ্বাবা তুমি গর্ব অনুভব কব এবং সর্বদা 
আমাদেব নিন্দী কব। যাঁবা তোমাব প্রিষ আমি তাদেব জানি। 
যে পুকষ নিজেব ভবণ পোষণ কর্তা থেকে তাব শব্রদেব প্রতি 



১৯২ চবিত্রে রামায়ণ মহাভাব্ত 

অধিকতব গ্রীতি প্রদর্শন কবে, সে পুকধ নিন্দনীয। তৌমাব নিন্দা ও 
প্রশংসা বাক্য হতেই তে! বোবা যাব--কাঁব! তোমাব অধিক স্লেহ ভাঁজন | 
তোমীব অস্তবেব ভাব, তোমাব জিহবা স্পষ্টই প্রকাশ কবছে, তোমাৰ 
নিজেব মঙ্গলেব জন্য তোমাঁব মনকে প্রতিকূল কর্মে প্রশ্রয় দিও ন]। 

তোমাকে ক্রোড়ে সর্পেব ন্তাঘ পালন কৰা হযেছে। তুমি 
বিড়ালেক স্যার নিজেব পৌধণ কর্তাবই অনিষ্ট কবছ। মিত্র পঙ্গেব 

গোঁপনীয বিষয় শক্রুব নিকট গোপন বাঁখবে। কিন্তু তুমি তা শক্রব 
সম্মুখে প্রকাশ কবছ। আমাকে সর্বদা কর্কশ বাক্য বল না। জগতে 
একজন ভিন্ন দ্বিতীয় কোন শাঁসন কর্তা নেই। ভগবানই প্রকৃত 

শাসন কর্তী। তিনি আমাকে অনুশাসন কবে যে কাজে নিযুক্ত 

কবেছেন আমি তাই কবছি। 
ন বাঁসযেৎ পবিবর্গ্য দ্বিষস্তং 

বিশেষতঃ ক্ষওরহিতং মনুত্যম্। 

স যব্রেচ্ছসি বিদ্বব তত্র গচ্ছ - - 
পাবি ভীম ভিন) 

- হে ক্ষও যে শক্রব সঙ্গে সম্বন্ধ বাখে এবং মিত্রকে দ্বেষ কবে, 

বিশেষতঃ তোমাৰ মত অহিতকাবী মনুষ্কে কখনও নিজ গৃহে বাস 

কবতে দেওয়া উচিত না । হে বিছবব তোমাব যেখানে ইচ্ছা চলে যাঁও। 
অসতী স্ত্রীকে বিশেষ ভাবে সান্বনা দিলেও সে পতিকে পবিত্যাগ 
কবে পরপুকষকেই ভজনা কবে। 

এইবপে দূর্যোধন গুকজনকে বঢ ভাঁধার ভর্'সনা কবেন ও তাদের 
সৎ পবামর্শ উপেক্ষা কবে নিজেব ইচ্ছা মত চলতে কিছুমাত্র দ্বিধা 

কবতেন না। পাগুবদেব নিকট বাঁ বাঁব পবাজযই তীকে তীদেব 
প্রতি কঠোব ও ঈর্ধান্বিত কবেছিল। কিন্তু অস্ত্রে জোবে তীদেব 

জয,কবা দেবতাবও অসাধ্য জেনে কপটচাবী মাতুলেব কুপবামর্শে 

তিনি দু[তক্রীড়াষ পাগুবদেব পবাঁজিত কবে তাদের বাজ্য ও এই্বর্য 

হরণ কববাব জন্য ঘুধিষ্টিবকে অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানালেন। 



বাবণ ও ছুযৌধন ১৯৩ 

ুধিটিব এক এক কবে পণে সব হেবে অবশেষে দ্রোপদীকে 

পাশা খেলাঘ পণ বাখলেন, এবং তাঁকেও অক্ষ ক্রীড়ায হাবালেন । 

তখন দুর্বোধন বিদ্রবকে বললেন, পাগুবদেব সন্মানিত প্রিষ। ভারধা 

দ্রৌপদীকে আঁনো। সে শ্রীদ্ব এসে এই গৃহ মার্জনা ককক এবং 

পাঁপচাবিণীব স্থান অন্তঃপুবে দাসীদেব মধ্যে। বিছুব ছুর্যোধনকে 

তাঁব এই ক্রুব্তাঁব জন্য তিবস্কাৰ কবলেন। 

দুর্বোধন কেবল ছুর্জনই নয। শিষ্টাচীব বজিত। গুকজনদেব 

প্রতি তীব অভদ্রোচিত ব্যবহাব ক্ষমার্থ নয । পু 

্রত্যুন্তবে দধধৌধন বিদ্ববকে ধিন্কাব দিলেন। এবং প্রতিকাঁমীকে 
আদেশ কবলেন তুমি দ্রৌপদীকে নিষে এস। পাগবদেব তুমি ভষ 
কব না। বিছবব পাগুবদেব ভযে অন্য কথা বলছে। ইনি আগাদেৰ 

সমৃদ্ধি কখনও চান না। প্রতিকামীকে দ্রৌপদী যে সব প্রশ্ন 
কবেছিলেন, কৃষ্ণাব ভযে ভীত হযে সে সেই সম্বন্ধে বাজসভাব সভ্যপ্নণকে 
জিজ্রেস কবলে!__সে কৃষণাকে কি উত্তৰ দেবে? 

দুর্ধোধন তখন দুঃশাসনকে বললেন-_-আঁমাব ভূত্য এই ভীমেব ভয়ে 

ভীত। এ অত্ন্ত দুর্বল চিতত। তুমি স্বযং গিষে বল পূর্বক যাজসেশীকে 
এখানে নিযে এসো । পবাঁধীন আমাব শক্রবা কি কববে? তখন 

দুঃশাঁসন ভ্রাতীৰ আঁদেশ পালন কবলেন। (ছুঃশাসন চবিতর জষটব্য। ) 
সভান্থুলে ক্রদ্দনবতা দ্রৌপদীকে দেখে ছূর্যোধন হেসে বললেন, 

হে, যাজ্ঞসেনী, তুমি উদাবচেতা ভীম, অজু, নকুল ও সহদেব 

প্রসৃতি পতিদেব সামনে তোমাৰ প্রশ্ন বাখ। এঁবাই তোমাৰ প্রশ্নেব 
উত্তৰ দিন। এব! যদি তৌমাঁৰ জন্ত যুধিিববেৰ গ্রভৃত্ব অস্বীকাব 

কবেন এবং ভীদেব বিনা অনুমতিতে তৌমাকে পণ বাখা অবৈধ 

হি দাসী হতে মুক্ত গাবে। উপস্থিত কৌবববা সকলেই তোমাৰ 
দুঃখে ছুঃখিত। কিন্ত হতভান্গী তৌমাৰ পতিবা! চুপ করে বযেছে 

বলে কেউই কিছু বলতে পাবছে না। 
১৩ 
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' ছুর্যোধনেৰ এই কথায় সভাস্থ কৌববদেব মধ্যে হধধ্বনি শোনা 
গেল, 'অপব পক্ষে ' পাণ্ডব সমর্থকবা হাহাঁকাঁব শব্দে আর্তনাদ কবতে 
লাগল। ভীম ক্রোধ প্রকাশ কবলেন এবং অজুর্ন তাঁকে নিবৃত্ত 
কবেন। (ভীম চবিত্রদষ্টব্য।) কর্ণ ও ছুর্যোধনেৰ কট্বাক্য ভীমকে 

প্রতিজ্ঞ বন্ধ কবল। তখন বিদ্বব কৌববদেব সতর্ক কবে দিয়ে 
বললেন তোমবা দূতক্রীড়াকে অতিক্রম কবে অতি কুৎসিত আচবণ 

কবছ, এব সমূহ ফল অবশ্ঠি পাবে । (বিদ্ুব চবিত্র দ্রষ্টব্য ।) নান! 
অস্ডভ লক্ষণ দেখে কৌববকুল বক্ষার্থে বিদ্বব ধৃতবাষট্রকে ড্রৌপদীকে 
সন্তুষ্ট কবে বব দীন কবতে অন্ুবোধ কবলেন। ধৃতবা্র্ও বিদ্বের 

নির্দেশে বব দাঁন কবে যুধিষ্টিবকে সব বকম পণ হতে মুক্ত কৰে 
ইন্দপ্রস্থে প্রত্যাগমনে অনুমতি দিলেন । (ুতবাষ্ট্র চবিত্র দ্রষ্টব্য |) 

। ছুর্যোধন কেবল দ্ুঃশাসন দ্বাবা ভ্রৌপদীকে বাজসভায় এনে 
লাঞ্িতই কবেননি, জয়েব আনন্দে আত্মহাবা হয়ে নিজেও ভ্রৌপদীকে 
বাম উক প্রদর্শন কবেন। তাঁৰ এই আচবণে সভাস্থ সকলেই লঙ্ঞিত 

হয়েছিল । 
দ্রোপদীব প্রতি এইবপ ব্যব্হাব ছুর্যোধনেব নীচ হীন প্রকৃতির 

অন্যতম উদাহবণ। কোন বাজাঁব নিকট হতে এমন ইতব জনোচিত 

ব্যবহাব প্রত্যাশী কবা যাঁষ না। 

ধনবত্রদহ পাণ্ববা ইন্দ্প্রস্থে গমন কবছেন দেখে ছুঃশাসন ছঃখিত 
চিত্তে দুর্ধোধনকে বললেন, অতিকষ্টে আমবা পাগ্বদেব ধন সম্পত্তি 

লাভ কবেছিলাম। কিন্তু এ বৃদ্ধ এই সমস্ত শত্রব হাতে পুনঃ সমর্পণ 

কবে দিল। আঁপনাবা এই বিষয়ে চিন্তা কবে দেখুন। তখন 

দূর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও ছুঃশোসন পুনবাঁয় কিকপে পাগুবদেব থেকে 

দুর্ধোধন বললেন, পাক্রমে এ পৃথিবীতে অর্জুনেব সমান দ্বিতীয কোন 
ধনূর্ধব নেই। অর্জুনেব সঙ্গে অর্জুনই তুলনীয়। - দ্বিবাহু অর্জুনেব সঙ্গ 
একমাত্র সহশ্রবাু কার্তবীর্ধ্যার্জুনেব কথঞ্চিৎ .তুলনা হতে পাঁবে। 
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অর্জুন বহু অসাধ্য কর্ম কবেছে। স্ুতবাং এই পৃথিবীতে বীর্ষে 
অর্জুনেব সমতুল্য পুকষ কোথাও নেই। আমি প্রতিদিন সর্বক্ষণ 
অর্ভুনেব কথা চিন্তা কবে ভষে উদ্বিগ্ন থাকি। আমি প্রতি গৃহেই 
যমেব ন্যাঁষ গাণ্তীৰ ও তুণীবধাবী অর্ভনকে দেখতে পাই। আমি 

অর্জুনেব ভযে এত ভীত হযেছি ঘে সম্পুর্ণ নগবকে পার্থময় দেখি । 
(পার্থ ভূতমিদং সর্ধং নগবং প্রতিভাতি মে।) আমি নির্জন স্থানেও 
পার্থকে দেখতে পাই, এমন কি স্বপ্নেতেও পার্কে দেখি । 

অকাবাদীনি নামাঁনি অর্জুনত্রস্ত চেতসঃ। 

অশ্বীশ্চার্থ। হজাশ্চৈব ত্রাসং সংজযন্তিমে ॥ ( সতা। ) ৭81৫১ 
_-অর্ভনেব ভযে আমি এমন ত্রস্ত থাকি যে, অকাবাঁদি নাম শুনলেই 
আমি ভীত হয়ে পডি। এমন কি অশ্ব, অর্থ ও অজ প্রভৃতি নাঁমও 

আমাৰ ত্রাস উৎপাদন কবে। 

আঁমি পার্থ ভিন্ন অন্ত কোন শ্রেষ্ঠ বীবকে ভয় কবি না। নে 
যুদ্ধে প্রহ্নাদ বা বলিকেও বধ কবতে পাঁবে। (প্রহ্নাদং বা বলিং বাঁপি 
হন্তাদ্ধি বিজযো৷ বণে।) অর্জুনই আমাদেব সকলকে বিনাশ কবতে 
পাবে । আমি তাঁব প্রভাব জানি। এজন্যই সর্ধ্বদী চিত্তিত। 

পুৰৌ হি দণ্ডকাবণ্যে মাবীচস্ত যথা ভষম। 
ভবেদ্ বামে মহাবীর্ষ্যে তথা পার্থে ভযং মম ॥ (সভা) ৭81৫৪ 

_-পুবাকালে দণ্ডকাঁবণ্যে বাম হুতে মাঁবীচেব যেমন ভয হচ্ছিল, পার্থ 
হতে আমাবও তেমনি ভয় উৎপন্ন হযেছে । 

ধৃতবাষ্র ছুর্যৌধনকে সান্তনা দিষে বললেন, অর্জুনেৰ ছুর্দমনীয 
শক্তিৰ কথা তিনি জানেন। সুতবাং তাৰ অপ্রিয় কাঁজ না কবতে 
তিনি ছুর্যোধনকে সাবধান কৰে দিলেন। তিনি তীকে প্রবোধ দিযে 
আবও বললেন যে ব্যক্তি পার্থেব সঙ্গে ভালভাবে বাঁস কববে, ব্রিলোকে 
তাৰ কোন শন্র থাকবে না । স্ুুতবাং তুমি অঞ্জুনেব সঙ্গে সম্প্রীতির 
সঙ্গে বাস কব। 

ছুর্যোধন বললেন, পাঁশা খেলাঁষ আমবা পাঁবদেব সঙ্গে কপটতা 
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কবেছি। স্ৃতবাং তাকে কৌশলে বিনাশ ককন। অন্য কোন 
প্রকাবেই পার্ধেব হাত হতে আমাদেব নিফৃতি নেই। 

ধৃতবাষ্টর পাগুবদেব হত্যা কববাব সম্বল্প হতে দুর্যোধনকে নিবৃত্ত 

থাকতে বললেন। বাজা ধৃতবাষ্টর ছূর্যোধনকে স্মবণ কৰি বললেন, 

পূর্বে তিনি বহু কৌশল অবলম্বন কবে ব্যর্থ হযেছেন। যদি বংশে 

মঙ্গল ইচ্ছা কবেন, তবে ছূর্বোধন যেন অর্জনের লক্ে সৌহর্দ ভাৰ 
অবলম্বন কবেন। 

দর্ষোধন কিছুক্ষণ নীবব থেকে ধৃতবাষট্ুকে বললেন, দেব পুঁবোহিত 
বিদ্বান বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বাঁজনীতিব উপদেশ প্রসঙ্গে ঘা বলছেন, 
আপনি বোধ হুয তা শোনেননি । তিনি বলেছেন-_ 

সর্ধবোপায়ৈনিহত্তব্যাঃ শত্রঝঃ শক্রনূদন | 

পুৰা যুদ্ধাদ্ বলাঁদ্ বাপি প্রকুবস্তি তবাহিতম্ ॥ (সভা! ) ৭৪৮ 

-_হে শত্রমুদ্রন, সকল প্রকাৰ উপাঁষ অবলম্বন কবে শক্রকে নিহত 

কববে। নতুবা যুদ্ধ বা বল, প্রকাশপূর্ধক শক্রুবা তোমাৰ ক্ষতি 
কববে। 

আমবা যদি কৌশলে পাগুবদেব সমস্ত ধন জয কবে তা দিযে 

সব বাজাদেব বশীভূত কবে তাদেব দ্বাবা পাগুবদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবাতে 
পাঁবি, তাহলে তাতে আমাদেব ক্ষতি কি হবে? 

অহীনাশীবিষান্ কুদ্ধান্ নাশাষ সমৃপস্থিতান্। 

কত্বা কে চ পৃষ্ঠে চ কঃ সমুততষ্ট্হ'তি॥ (সভা) ৭৪1১০ 

__বিনাঁশেব জন্য উপস্থিত বিষধব জু সর্প পৃষ্ঠে ও কণ্ঠে খাঁবণ কবে কে 
তাদেব হাত হতে ত্রাণ পেতে পাবে? 

অস্ত্রধাবী বথাবোহী ক্রুদ্ধ পাগুববা ক্রুদ্ধ সাপের ম্যাষ তোমাদের 

সকলকে একেবাঁবে নিঃশেষ কবে ফেলবে । ভর্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষ 

তুদীর ধাবণ কবে কবচ পবিধান কবে বুদ্ধ সজ্জা সক্জিত হয়েছে, ভীম 

বিশাল গদা কাধে বথে কবে ভ্রুত বেব হচ্ছে-এসব আমি শুনলাম। 

স্হদেব খড়াও অর্ধ চন্ত্রকার চর্মধারণ কবে এবং নকুল ও বাজা যুখিিব 
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ইঙ্গিতে দ্বাৰা নিজেব অভিপ্রাষ ব্যক্ত কৰে গমন কবছেন। তাঁবা 
শক্রপক্ষীয বথীদেব সংহাঁব কববাব উদ্দেশ্ট্েই সেনাবাহিনী যোজন! 
কববাঁব জন্ত বেব হযেছে । আমবা যে ভাঁবে তাদেব অপমান এবং 

ভ্রৌপদীকে নিগৃহীত কবেছি, তা তাবা কিছুতেই বম! কবতে পাবে 
না। কেউ-ই তাক্ষমী কবতে পাবে না। 

দ্ুধৌধনেৰ এ প্রকাৰ অবাস্তব যুক্তি ধৃতবাস্ট্রের মনে সন্ত্রাস জন্মাবাৰ 
কৌশল মাত্র। এই উপাঁষে তাদেব পববর্তী ষড্যন্ত্রে বাজা ধৃতবাষ্টরেব 
সম্মতি আদাঁষ কবা। পাঠকেবা জানেন পাণুবেবা হত সর্বন্থ পুনঃ 
পেষে হস্তিনাপুবে ফেবাব পথে মাত্র। এই স্বল্প সমযেব ব্যবধানে 
গাণ্তীবধাবী অর্জুন যুদ্ধেব সাঁজে সঙ্বিত হচ্ছেন বা অন্তান্ত পাওববাও 
যুদ্ধেব জন্য সজ্জিত হচ্ছেন -এ সব ছুর্যোধনেব কল্পনা মাত্র। কিন্ত 

ধৃতবাষ্ট্র এ সব অর্থহীন বাক্য জালে নিজেকে ধবা দিলেন । 
দুর্ষোধন বললেন বনবাসেব পণে পাগ্ুবদেব সঙ্গে পুনবাধ পাশা! 

খেলব। এইভাবে পাগুবদেব আমবা বশে আনতে পাববো। যে 

পাশা খেলীয হাববে, সে বাব বছব ম্বগচর্ম পবে বনবাস কববে এবং 

পবে এক বছৰ অর্থাৎ ত্রযোদশ বর্ষ অজ্ঞাত বাস কববে। কিন্তু 

অজ্ঞাতবাস কালে যদি শত্রুপক্ষ তা জানতে পাবে, তবে পুনবাষ বাব 
বছব বনবাস কববে। এই পণ বেখে পুনবাষ পাঁশা খেলা হোক। 
এইভাবে তাদেব সমস্ত সাম্রাজ্য জয় কবে বহু মিত্র সংগ্রহ কবে 

আমবা বাজ্যে স্থুপ্রতিষ্িত হব এবং তাঁদেব ধন বত্বেব দ্বাব৷ বলশালী 
বিপুল শ্রেষ্ঠ ও দছুধর্ষধ সেনাবাহিনী গভে তুলব। যদি ব্রযোদশ 
বধান্তে তীরা প্রত্যাগমন কবে, যুদ্ধ কবে তাঁদেৰ পবাজিত কবব। 
যদি এই পবামর্শ আপনি অনুমোদন কবেন, তবে অনুমতি দিন। 

ছর্ষোধন যে কত ধূর্ত নীচ ও লোভী ছিল-_উপবোক্ত উক্তি তা 
প্রকাশ কবছে। 

কিন্তু ছুর্বল চিত্ত ধৃতবাষ্ট্র ছুর্যোধনেব এই চক্রান্তের জালে পা 

দিষে তীঁব প্রস্তাবে সন্মতি জানালেন! তখন ভ্রোণ, সোমদত্, 
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বাহদীক, কৃপ, বিদ্বব, অশ্বথামা, সঞ্জঘ ভুবিশ্রবা, ভীন্ম, বিকর্ণ_এরঁবা 

সকলেই ধৃতবান্রকে এইবপ দুতক্রীভা হতে নিবৃত্ত হতে বললেন এবং 
স্বাঙগ শাস্তি স্থাপন কবতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু পুত্র স্নেহে অন্ধ হযে 

দৃবদরশী হিতাকাজ্কীদেব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে ধূতবাষ্টর পাগুবদেব পুনবাষ পাশা 
খেলাব জন্য আনতে আদেশ দিলেন। এমন কি গান্ধাবীও ধৃতবাস্ুকে 

নিবৃত্ব কবতে চেষ্টা কবে ব্যর্থ হলেন। (গাঁ্ধাবী চবিত্র রষটব্য।) 

সকলেব নিষেধ সন্েও হৃতরাষ্ট্রে আদেশে বুখিষিব পুনবাষ পাশা 

খেলায় বসে পুনঃ পরাজিত হলেন। ছ্ুঃশীসন সেই সভ্য পাওবদেব 

উপহাস কবায় ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব কৌববদেৰ বধ কববাব 
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কবলেন। 

দ্যতসভা! হতে যখন পাগুববাঁ গমন কবছিলেন, তখন ছর্জন 

বাজা ছুর্যোধন আনন্দে সিংহেৰ স্ায় গতি ভীমকে অন্ুকবণ কবে নীচ 

ভাবে বিদ্রপ কবতে থাকেন। 

একজন বয়ন্ক বাঙ্গাব পক্ষে এই বকম বালক স্থলভ কুৎসিত 

আচবণ কখনো শোভনীয় নয়। ছুর্যোধনেব এইসব অপবিণামদর্শীতাই 

তাঁব পতনেব কাঁবণ । 

পাগুবর| বনগমন কবছেন জানতে পেবে হস্তিনাগুববাসিগণ 

বললেন পাপিষ্ঠ ছূর্যোধন যখন ছুঃশাসন ও কর্ণেৰ পৰামর্শে এই বাজ্য 

তোগ কবতে ইচ্ছা করছেন, তখন এই রাজ্যে আমাদেৰ বাড়ী 

ঘব, কুলমাঁন স্বজন পবিজন পর্যস্ত নিরাপদ নয়। যে বাঁজ
্যে এই 

গাঁপিষ্ঠ বাজন্ব ক্বতে চাঁষ, সেই বাঁজ্ো কুল, ধর্., আচাৰ কিছুই 

থাকতে পাবে না । 

তাঁবা ছুর্যোধনেৰ চবিত্র বিশ্লেষণ কবে আবও বললেন, ছুর্যোধনঃ 

গুকজনদেব ছেষকাবী, আঁচাব ও সুহদজনেব পবিত্াগকারী, অর্থ
লোভী 

অভিমানী, নীচ এবং স্বভাবতঃ নি্য। এই ছুর্যোধন যেখানকাঁৰ 

বাতা, ্েই সমগ্র ভূমগুল নষ্ট হবে। স্ৃতবাং যে স্থানে পাওববা 

যাঁচ্ছে, চল__আমবাও সেই স্থানে যাই। 
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পুরবাঁসিগণ নিবপেক্ষভাবে ছুর্যোধনেব এবপ কদর্য চবিত্র একে 
পাঠিকদেব সামনে তুলে ধবেছেন। কিন্তু বাবণেব প্রজাদেব মনে 
বাঁবণ সম্বন্ধে এইবপ ঘৃণা বা বিবপ মনোভাব কখনও প্রকাশ পেতে দেখা 
যাঁধনি। বাঁবণেব বীবত্বে তাঁব! তীকে শ্রদ্ধা কবত। কিন্তু বাঁবণেব 

চবিত্র দোষই তাৰ পতনেব কাঁবণ। এটাই তীঁব বিকদ্ধে প্রজাদেব 

বাঁ আত্মীযদেব অভিযোগ । কিন্তু ছুর্যোধন চবিত্রে প্রশংসনীয 

কোন গুণই দেখা যাঁষ না। 
.. পাবা! বনে গমন কবলে বিছব ধৃতবাষ্্রকে হিতোপদেশ দিলে, 
তিনি ক্ষুদ্ধ হযে বিদ্রবকে ভত্সনা কবেন। (বিদ্রুব চবিত্র দ্রষটব্য।) 
দুঃখিত চিন্তে বিদ্ুব পাঁগুবদেব অন্ুগমন কবলেন। ধৃতবাষ্ট সপ্তধকে 
পাঠিযে তীকে ফিবিষে আনেন ও তীব নিকট ক্ষম! প্রার্থনা কবেন। 

হূর্ষোধন এই সংবাদ পেষে ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি শকুনি, কর্ণ ও 

দুঃশাসনকে ধূৃতবাষ্ট্রের এই ছূর্বলতা। জানালেন। এবং বিছ্বকে 
পুনবাঁ ফিরিষে আনা হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ কবলেন। 

বিদ্বে বুদ্ধিতে পাগববা যাঁতে পুনবায় ফিবে আসতে না পাঁবে 
হূর্যোধন ধৃতবাষ্ট্রকে সে ভাবাপন্ন কবতে তীদেব পবামর্শ দিলেন। তিনি 
আবও বললেন, যদি পাগুবব! ফিবে এসেছে দেখেন তবে তিনি অন্ন জল , 
ত্যাগ কববেন। 

বিষমুদ্ন্ধনং চৈব শস্ত্মগ্রিপ্রবেশনম্। 
কবিত্তে ন হি তানবদ্ধান্পুনর্ষ্মিহোৎ্সহে ॥ (বন) ৭৬ 

_আমি বিষ খাব, উদ্ন্ধনে, শস্ত্রে বা অগ্নিতে প্রবেশ কবে প্রাণ ত্যাগ 
কবব। তথাপি পাগুবদেব বাজ্য লাভে সমদ্ধ হতে দেখতে পাঁবব ন!। 

শকুনি, ছুঃশাসন ও কর্ণ তাঁকে প্রবোধ দিষে জানালেন যে 
পাঁগুববা সত্যবাদী, স্থৃতবাং তীঁব৷ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না কবে কাঁবো অনুবোধে 
উপবোধে প্রত্যাগমন কববেন না। এমন কি ধৃতবাষ্ট বললেও ভাবা 
ব্রযোদশ বর্ধ বনবাস ন! কবে ফিববেন না। 

কিন্তু ছুর্যোধন তীদেব বাক্যে বিশেষ সন্তষ্ট হলেন না। তখন 
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কর্ণ তাঁকে সন্তুষ্ট কববাব জন্য বনবাঁসী পাগুবদেব আক্রিমণ করে 
ছুর্যোধনকে নিকঘিগ্ন কবতে মনস্থ কবে সকলকে যুদ্ধেব জন্ত প্রস্তুত 
হতে পবামর্শ দিলেন । 

ব্যাসদেব তীদেব অভিপ্রাধেব কথা জানিতে পেবে তাঁদেব এ 
কাজ হতে নিবৃত্ত কবলেন। এবং প্রজ্ঞা চকু ধৃতবাষ্ট্রে নিকট এসে 
অন্ঠাব কাঁজ হতে ছুর্যোধনকে নিবৃত্ত কবতে ধৃতবানট্ুকে ব্যাসদেব 
অন্ুবৌধ কবলেন। 

তিনি দূর্যোধন সম্বন্ধে বললেন - তোমার এই পাঁপাত্বা অতি মন্দ- 
বুদ্ধি পুত্র দূর্যোধন বাঁজ্যেব জন্ত নিত্যই ক্ডুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবদেৰ বধ কবতে 
চাঁষ কেন? (পাণুবান্ নিত্য সংনধুদ্ধো বাজ্যহেতো্সিঘাংসতি) যদি 
সে বনবাসী পাঁওবদেব বধ কবতে চাঁয়, তবে সে নিজেব প্রাণ হাবাবে। 

সমীক্ষা যাদৃশী হ্যস্ত পাগুবান্ প্রতি ভাবত 
উপেক্ষ্যমাণ! সা বাজন্ মহান্তমনয়ং স্পৃশেৎ ॥ (বন) ৮৮ 

--ভাব্ত পাঁগুবদের প্রতি ছুর্যোধনেৰ যে ছুষ্ট মনোভাব, তা যদি 

উপেক্ষী কৰা হয়, তবে ভবিত্যতে তা মহা অনর্থ স্থষ্টি কববে। 
তোমার এই পুত্র একা পাগুবদেব সঙ্গে বনে গমন ককক, যদি সে 

তাদেব সংস্পর্শে গিয়ে তাব মনোভাব পরিবর্তন কবতে পাবে, তবেই 
তোমাঁব মঙ্গল । অথবা জন্ম হতে মানুষ যে স্বভাবেব অন্ুবর্তন কৰে, 

মৃত্যু না হলে তার পরিবর্তন হয না। 
বেদব্যাসেব এই উদ্ভি হতেও ছুর্যোধনেব হীন মনোবৃত্তিব পৰিচয় 

পাওযা যাচ্ছে। তিনি ধৃতবাই্ুকে সতর্ক কৰে দিয়েছিলেন । তবু পুত্র 

স্নেহে অন্ধ ধৃতবাষ্টর এই স্পবামর্শ না নিষে নিজেবই সর্বনাশ কবেছেন 
বাব বাঁব ছুর্যোধনের অন্ঠায় আব্দাবে প্রশ্রধ দিষে। 

কুক পাঁগবের সকল শ্রন্ধেষ হিতকাকীগণ পুনঃ পুনঃ ধৃতবাট্রকে 
তীর পুত্র দূর্যোধন সম্পর্কে পুবোপুবি অবহিত কবেন। কিন্তু কোন - 

সুল দেয়নি। 
্যাসদেব ধৃতবা্ট্ুকৈ সবি ও ইন্দ্রের উপাখ্যানেব মাধ্যমে অন্ধ 
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পুত্রননেহ মুক্ত হতে বলে বললেন যদি কৌববদেব জীবিত দেখতে চাঁও 
তবে যেন তোমাৰ পুত্র হুর্যোধন পাঁগুবদেব সঙ্গে দামনীতি অবলম্বন 
কবে সং ব্যবহাৰ কবে । ধৃতবাস্ট্র ব্যাসদেবকে ছূর্যোধনকে অনুশাসন 

কবতে বললেন। তিনি জানালেন মৈত্রেষ খষি সকলেব সঙ্গে দেখা 

কবতে আসছেন তিনিই ছুর্ধোধনকে ন্যাযানুসাবে অন্ুশীসন কববেন 

এই বলে ব্যাসদেব চলে গেলেন । 
মৈত্রেয মুনি ধূতবাষ্্রকে জানালেন তীর্থ যাত্রীৰ উদ্দেশ্তে বেব হযে 

কাম্ক বনে পাণুবদেব সঙ্গে সাক্ষীৎ কৰে তিনি আসছেন। ভীন্ম ও 

ধৃতবাষ্ট্র সাক্ষাতে পাগ্বদেব সঙ্গে এইবপ ব্যবহাঁৰ সমীচিন হয়নি বলে 
তিনি জানালেন। 

£পব তিনি ছুর্যোধনকে পাগুবদেব শক্তিব বিষষ উল্লেখ কবে 

তীদেব সঙ্গে বিবাদ কবতে বাঁবণ কবে বললেন 
কন্তান্ যুধি সমাসীত জবামবণবান্ নবঃ। 
তস্ত তে শম এবাস্ত পাণ্ুবৈর্ভবতর্ষভ ॥ (বন) ১০২৭ 

স্*জবামবণশীল এমন কোন মানুষ আছে, যে নাকি পাগুবদেব সামনে 

যুদ্ধে দাভাঁতে পাবে? ন্ৃতবাং ভবত শ্রেষ্ঠ, তুমি এদেব সঙ্গে ব্যবহাঁবে 
সামনীতি অবলম্বন কব। " ৮ 

ক্রোধবশতঃ অন্যবপ আচবণ কব না। 

ছুর্যোধন মুখে কিছু না বলে তাকে অবজ্ঞা কবে জহাস্তে নিজে 

উকব উপব চপেটাঘাত কবতে ও চবণ দিয়ে ভুমি খনন কবতে : 
লাগলেন। তাঁব এই উদ্ধত ব্যবহাঁবে মৈত্রেয মুনি তাকে অভিশাপ 
দিযে বলেছিলেন__ 

ত্বদভিদ্রোহসংযুক্তং বুদ্ধমুৎপৎস্তাতে মহৎ। 
তত্র ভীমো গদাঘাতৈস্তবোকং ভেত্ভুতে বলী ॥ (বন) ১০৩৪ 

_ যখন পাওবদেব প্রতি তোমাৰ অনিষ্টাচাৰ্ণ হতে ভয়ানক যুদ্ধ আবস্ত 
হবে, তখন বলবান ভীম গদীঘাতেব ছবাবা তোমাব এ উক ভঙ্গ কববে। 

ভীমেব প্রতিজ্ঞাও এবপ ছিল। 
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এব উক্তিটি ছুর্ধোধনেব জীবনে সুন্দবভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 
মৈত্রেয় মুনি চলে গেলেন বটে, কিন্তু ভীমেব কিমীরব বাক্ষম বধের 

বৃত্তান্ত শুনিয়ে ছুর্যোধনেৰ চিত্তকে উদ্দিগ্ন বেখে গেলেন । 

বেদাধ্যয়ননিব্ত তপশ্বীবা! বনে গিয়ে পাঁগুবদেব অবস্থা দেখে 
হস্তিনাপুবে এসে ধূতবান্্রকে তীদেব ছৃঃখ কষ্টের কথা জানালেন। 
তীদেব নিকট ধৃতবা্ট অজুর্নেব তপত্তা। ও নানা অস্ত্র লাভেব সংবাদ শুনে 
বললেন-_ 

স্বর্গ, হি গত্বা সশবীব এব 
কোন মানুষঃ পুনবাগন্তমিচ্ফেৎ। 

অন্তত্র কালোপইতাননেকান্ 
সমীক্ষমাণস্ত কুবন্ মুমূ্ুন্॥ (বন) ২৩৬২৯ 

--কালেব বশীভূত অসংখ্য কৌববদেৰ মুমূর্ষু অবস্থা দেখে তাদেব বধ 
করবাব ইচ্ছা ন! থাকলে সশবীবে ব্বর্গে গিযে অজু্ন ভিন্ন কোন মানুষ 
পুনবাঁধ মর্তলোকে ফিবে আসতে চাষ । 

একান্তে কথিত ধৃতবাষ্ট্রেব এই উক্তি শকুনি গোপনে শুনে ছুধৌধন 
ও কর্ণকে তা জানালেন। তাতে দূর্যোধন চিন্তিত হলেন। এই চবম 

হুর্ঘিনে পাগুবদেব নিজেদেব এই্বর্ধ দেখিষে ভ্রৌপদীব মনে ঈর্ধা ও 
দুখোনল জবালাবাব জন্য বনে পাগুবদেব নিকট ঘাঁবাৰ জন্য চতুব শকুনি 

ও কর্ণ হূর্যোধনকে মন্ত্রণা দিলেন । 

দূর্যোধন কর্ণ ও শকুনিব মন্ত্রণী গ্রহণ কবে এবং ঘোষ যাত্রাকে 

নিমিত্ত কবে দ্বৈতবনে যাবাৰ জন তবাষ্ট্ের অন্গমতিব জন কর্ণ প্রভৃতি 
ভাব নিকট গেলেন। 

কর্ণ গ্রভূতিব দ্বৈতবনে যাবা প্রশ্তাবে ধৃতবাষ্্র সম্মত হলেন না। 
ধৃতবাষ্ট্র তাঁদেৰ বললেন, তোমরা দর্প ও মোহে অন্ধ হযে কোন অপবাধ 
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কববে, তখন তপোবল লব্ধ পাগুপুত্রেবা তোমাদেব ভন্মীভূত কবে 

ফেলবে। শকুনি' ধৃতবাষ্ট্রকে প্রবোধ দ্িষে জানালেন মৃগয! করবাৰ 
জন্য বনগমনে প্রবল ইচ্ছাও তাদেব বযেছে। ভাবা কেবল গকগুলি 
গণনাব জন্যাই যাঁচ্ছেন। পাঁগুবদেব সঙ্গে দেখা কববাঁব ইচ্ছা! তাঁদের 
নেই। পাগুববা যেখানে আছে সেখানে ভাবা যাবেন না। 
এপ কপট আঁচব্ণ কবে হূর্ষোধনে দল ধৃতবাষ্ট্রেব সম্মতি 
পেলেন। 

ধৃতবাষ্ট্রের অনুমতি পেষে কর্ণেব সঙ্গে মিলিত হযে দূর্যোধন বহু 
সেন। ছুঃশাসন ও অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ, শকুনি এবং সহশ্র সহশ্র নাবী 
পবিবৃত হযে দ্বৈতবন অভিমুখে বওন! হলেন। আট হাঁজাৰি বথ, ত্রিশ 
হাজাব হাতী, নয হাজাঁৰ ঘোডা এবং অনেক হাঁজাব পদাতিক সৈন্য 
ছূর্যোধনেব সঙ্গে গেল । 

অতঃপব দুর্যোধন বনেব নানা স্থানে শিবিবে বাস কবে অবশেষে 
ঘোষ পল্লীব নিকটে গেলেন এবং সেখানে নিজ শিবিব স্থাপন কবলেন। 
তিনি সহত্র ভূৃত্যকে ক্রীডা মণ্ডপ তৈবীব আদেশ দ্িলেন। কিন্ত 
গন্ধর্ববাজ চিত্রসেন পূর্বেই কুবেব ভবন হতে সেখানে এসে অগ্দবা ও 
দেবতাদেব সঙ্গে নিজেব পুপ্রদেব সঙ্গে বিহাব কববাঁব জন্য সবোবব 
অবকদ্ধ কবেছিলেন। বাঁজানুচবগণ ছুর্যোধনকে এ খবব দিলেন । 
ছর্ধোধন তাদেব গন্বরদেব সেখান হতে তাঁড়িযে দেবাঁৰ আদেশ' 
দিলেন। ছুর্যোধনেৰ এই ওদ্ধত্য কৌবব-গন্বর্বদেব মধ্যে সংঘর্ষে কাঁবণ 
হলো। 

পাঁণ্বদেব বনে পাঠিষেও ছুর্যোধন শান্তি পাঁননি। ছুর্যোধনেব 
ঈর্ধাক্রিষ্ট মন ভাবা! বনে কিবপ ছুঃখ ছুর্দশাঁৰ মধ্যে কালাতিপাঁত 
কৰছেনঃ তা চোখে দেখে আনন্দ পাঁবাব ছুই অভিপ্রায়ে সপবিবাবে 
সবান্ধবে ও সদলবলে ঘোষ যাত্রা কবেছিলেন। কিন্তু তীব এই 
অহমিকাঁৰ ফল পেতে কিছু বিলম্ব হলে! না৷ 

গন্ধববান্ধ চিত্রসেনেব সঙ্গে তীদেব যুদ্ধ হলো। গন্বর্বগণেব হাতে 
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পরাজিত হরে কর্ণ পলায়ন কবেন। সমস্ত নৈস্তরাও কর্ণের পথ 
বেছে নিল। কৌবব ভ্রাতাবা রাজকুল ললনাদের সঙ্গে গ্ব্বাভেব 
কাছে পবাজিত ও বন্দী হলেন । 

অতঃপর ছুর্যোধনেৰ অমাভ্রগণ সাহীষ্যেব জন্য দ্বৈত বনে যেখানে 
পাগুববা অবস্থান করছিলেন, সেখানে বুধিষ্টিরেব শরণাপন্ন হলো। 
ভীম সব শুনে ছুর্যোধনের অন্য কোন ছৃষ্ট অভিপ্রার আছে বলে সন্দেহ 
প্রকীশ করলেন। কিন্ত পরিণাম তাঁর বিপবীত হয়েছে। তিনি 
তাদের বিপদে সস্তোষ লাভ করলেন। (ভীম চরিত্র ভ্র্টব্য।) কিন্ত 

যুধিষ্ঠিব অন্তৰপ আচরণ কবলেন। ভার আদেশে পাগুবরা গন্র্বদেব 
পবাঁজিত কবেন। এবং জ্ঞাতিদেব ও রাজমহিষীদেব যুক্ত করলেন। 
স্ত্রী ও কুমাঁবদেব সঙ্গে কৌরববা মহারথ পাওবদের সন্মানিত কবলেন। 
যুধিষ্টিব বন্ধনমুক্ত ছূর্যৌধনকে বললেন-_এইবপ ছুঃসাহসের কাজ 
কখনও কবো না। কাবণ ছুঃদাহসী লোক কখনও সুখ লাভ করে না। 

(ন হি সাহস কর্তারঃ সুখমেধস্তি। ) পূর্ব ইচ্ছান্ুসাবে ঘবে ফিবে যাও 
মনে কোন দুঃখ রেখো না। 

তখন রাজা! দূর্যোধন পাঞপুত্র যুধিষ্িরের অনুমতি পেয়ে বিকৃতেন্দ্ি 
- রোগ্গীব ন্তাধ ব্যথায় বিদী্্যমাণ হবে যুধিষ্টিরকে প্রণাম কবে দলজ্্রভাবে 
নগবেব দিকে অগ্রসব হতে থাঁকেন। তিনি দুঃখিত চিত্তে নিজ 
পবাভবেব কথা চিন্তা করতে করতে নিজ পুরীৰ অভিমুখে চলতে 

লাগলেন। পথে প্রচুব ঘাস ও জলপূর্ণ ভুমি দেখে তিনি নি 

লাঁগলেন। ছৃর্যোধন একটি পাঁলক্কে উপবেশন কবেছিলেন এমন সময় 

-কর্ণ এদে গন্ব্ববাঁজকে পরাজিত কবায় তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। 

(কর্ণ চবিত্্ে দ্রষ্টব্য ৷) কর্ণেব এ অভিনন্দন অকপট হলেও ছুর্ধোধনকে 

নিষ্ঠুব আঘাত কবল। রর 
উত্তবে দূর্যোধন বললেন, তুমি কিছু না জেনে আমাকে আভনন্বন 

জানাচ্ছ। কিন্তু বাস্তবতঃ তা ঘটেনি। লক্মুখ যুদ্ধে আমবা গন্ধ্ধদেব 
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সঙ্গ প্রচণ্ড যুদ্ধ কবি, এবং উভঘ পক্ষেব বছ শত্রু নাশ হয। কিন্তূ 
যখন গন্বর্ববা! আকাশে উঠে মাষা যুদ্ধ আঁবস্ত কবল, তখন খেচবদেব 
সঙ্গে আমাঁদেব যুদ্ধে সমতা! বাখা গেল না । আমবা পবাজিত ও সকলে 

বন্দী হলাম। যখন আমাদেব আকাশ মার্গে হবণ কবে নিষে যাঁচ্ছিল, 
তখন অত্যন্ত ছঃখ অনুভব কবে কিছু অমাত্য পাগুবদেব শবণাঁগত হযে 

আমাঁদেব বিপর্য্যয়েব ঘটন! বিবৃত কবে। তাদেব কথা শুনে ধ্মাত্বা 
যুধিষ্টিব অন্থান্যি ভাইদেব প্রসন্ন কবে আমাঁদেব উদ্ধীব কববাব জন্য 
আদেশ করলেন। 

তখন পাগুববা গন্বর্দেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে এবং অর্জুন অলৌকিক 
অ্ত্রসূহ নিক্ষেপ কবে গন্বর্বদেব গতি পথ কদ্ধ কবল। তখন 
চিত্রসেন আত্মপবিচষ দ্রিলেন। অন্ুনের সখা চিত্রসেন। পবস্পৰ 

পবস্পবকে আলিঙ্গন কবলেন ও পবস্পবেব কুশল প্রশ্ন কবলেন। 

অতঃপব অর্জুন উচ্চহাস্ত কবে চিত্রসেনকে বীবোচিত এই স্পদ্ধা 
জানালেন, আপনি আমাৰ ভাইদেঘ মুক্ত কবে দিন। পাঁণ্ুববা 
জীবিত থাকতে অন্য কেউ এদেব ধর্ষণ কবতে পাঁববে না। তখন 

গন্ধর্ববাজ, তীকে জানালেন যে আমবা সপত্বীক পাগুবদেব দুর্দশা 
দেখতে এসেছিলাম। এই কথ] যখন গন্বর্ববাঁজ অর্জুনকে বলছিলেন 

তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হযে পভলাম। সেই সময আমাৰ ইচ্ছা 
হচ্ছিল পৃথিবী দবিখগ্তিত হোক এবং আমি তাবমধ্যে প্রবেশ কবে 
আমাৰ লজ্জা টাঁকি। (ভূমেবিববমন্চ্ছং প্রবেষটু ব্রীড়যান্িতঃ |) 
তাঁবপব গঞ্ধর্ববা পাগুবদেব সঙ্গে যুধিষ্টিবেৰ নিকট এসে আমাদেব 
কুমন্ত্রণীৰ কথা জানান এবং সেই জন্যই তীবা আমাঁদেব বন্দী 
কবেছিলেন বলেন। 

দূর্যোধন আত্মগ্লীনিব বর্ণন। দিতে দিতে কর্ণকে বললেন স্ত্রীন্দেব 

সামনে শকত্রব নিকট পবাভূত হুষে বন্দী হলাম । পবে শক্রু যুধিঠিবেব 
হাতে আমাঁদেব সমর্পণ কবল। এব চেষে অধিক দুঃখ আব কি 
হতে পাবে? (কিন্গু ছুঃখমতঃ পবম.।) 
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তৈ্োক্ষিতোহহং দুদ তৈবেব জীবিতমূ। 
প্রাপ্ত; স্তাং গ্যাং বীব বধং তন্মিন্ মহাবণে ॥ (বন) ২৪৯৮ 

' নযাদে আমি সর্বদাই তিবস্কাব কবে আসছি এবং আমি যাঁদের 
শক্ত বলে পরিগণিত, আমি ছুষ্ট বুদ্ধি তা জেনেও তাঁবাই আমাঁকে 
উদ্ধাব কবল ও প্রাণ দান কবল। 

যদি আমি গন্ধরবদেব হাঁতে মবতাম, আমাৰ পক্ষে তা শ্রেযঃ ছিল, 
কিন্তু এবপ জীবন ছূর্বহ। গম্বদেব হাঁতে মবলে পৃথিবীতে আমাঁব 
যশ হত (ভবের ষশঃ পুথিব্যাং মে খ্যাত, গন্বর্বাতো বধাৎ ) এবং অক্ষয় 
পৃণ্যধাম লাভ কবতাঁম। 
অতঃপৰ তিনি বললেন আজ আমি যা ডিনার 

আমি এখানে প্রীযোপবেশন কবে মবব, তোমবা সকলে গৃহে ফিবে 
যাও। 

ৃ ন.ছাহং সম্প্রযান্তামি পুবং শক্রনিরাকৃতঃ | 
শক্রমানীপহে! ভূত্বা সুহ্ছদাং মানকৃৎ তথা ॥ (বন ) ২৪৯/১৩ 

_-যে আমি শক্রব মানহরণকাঁবী ও সুহ্ৃদদেব মানদাষী ছিলাম, 
সেই আমি শক্রব দ্বাবাঁ অপমানিত হযে পুবীতে ফিবে যাব না। 

'সুহ্বদদেব ছুখে ও শক্রদেব আনন্দ দিযে আমি হস্তিনাপুবে গিষে 
রাজাকে কি বলব? ভীম্ম, দ্রোণাঁদি বুদ্ধদেব ও অন্যান্ সকলে 

আমাকে কি বলবেন এবং আমিই বা তাদেব কি উত্তব দেব? 
। বিপুণাং শিবসি স্দিত্বা তথা কিক্রম্য চোবসি। 

আত্মদোষাৎ পরিভ্র্টঃ কথং বন্ষ্যামি তানহম্ ॥ (বন) ২৪৯১৭ 
- পবাক্রম প্রকাশ কবে শত্রদেব মস্তক ও বক্ষেব উপব দীড়িযে 

আমি নিজ দৌঁষে নীচে পড়েছি, স্বৃতবাং আমি তাঁদেব কি উত্তব দেব? 

_ ছুবিনীতাঃ শ্রিষং গ্রাপা বিদ্যামৈশবয্যমেব চ। 
ভিষ্ঠান্তি ন চিবং ভদ্রে যথাহং মদগৃবিতঃ॥ (বন) ২৪৯১৮ 

। -এছুধিনীত ব্যক্তি শ্রী বিদ্ধা। এবং অরথ্্য লাভ কবে দীর্ঘকাল সং 

পথে থাকতে পাঁবে না। মদ গবিত যেমন আমি। 
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স্বভাব্তঃ দুষ্ট হলেও কৰি ছুর্যোধনকে একেবাঁবে বিবেক বজিত 
কবে আকেন নি। দুষ্র্ম কবলেও দু্কৃতকাবীবা বিবেকেব দংশন হতে 

বিমুক্ত নঘ। ভগবানেব বিমুখতা ও পববর্তী জীবনে প্রতিশোধ 
আকাজ্ষা তাদেব মনে সতত এক দাক্ণ ভয জাগায। 

এখানে ছুর্ধোধন বিবেকেব দংশন অনুভব কবলেও তা ক্ষণপ্রভাব 

মত ক্ষণিকেব মাত্র । 
ছুর্ধোধন আক্ষেপ করে আবও বললেন এই হুকর্ম কৰা আমাব 

উচিত হযনি। মোহযুক্ত দুরবদ্ধি বশতঃই এইবপ দুকষর্স কবেছি, এবং 
সেই জন্যই আজ গন্বর্বদেব দ্বাবা আমার জীবন সংশয় হযেছে। 

স্থৃতবাং আমি প্রাযৌপবেশন কবব। আমি আব প্রাণ বাখতে চাই 
ন।। শক্রবা যাব প্রাণ বাঁচিষেছে, এমন অবস্থা কোন বিচাববুদ্ধি 
সম্পন্ন পুকষ বেঁচে থাঁকতে চীষ? ( চেতযানো হি কো! জীবেং 
কৃদ্াচ্ছক্রুভিকদ্ধ তঃ )। 

শক্রবা আমাব অবস্থা দেখে হাসছে। আমাব নিজ পৌকষেব 
অভিমান ছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে সেই পৌরুষ লাঞ্ছিত ও অপমানিত । 

পাঁগবরা বিক্রম প্রকাশ কবে আমাকে বক্ষা কবেছে, তাদেব চোখে 
আমি আজ তুচ্ছ। 

এইখানে বাঁবণ ও ছুর্ধোধন চবিত্রে এক বিবাটি বৈষম্য দেখা যাষ। 
রাবণ যথার্থই বীব এবং কখনও তীকে কাবো অনুগ্রহ লাভ কবে 
বেঁচে থাকতে হযনি। কিন্তু হ্ুযৌধন যদিও তেমন বীব নন, তথাপি 
বীবত্ধেব এক অচল অহমিকা! তাৰ জীবনেব সকল হূর্ভাগ্যেব জন্ত 
দ্রাধী। 

£পব ছূর্যোধন ছুঃশাসনকে বললেন, আমি তোমাকে বাজ্যে 
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অভিষিক্ত কবছি। তুমি তা স্বীকাব কবে বাঁজ! হও এবং কর্ণ ও 
শকুনিব দাবা পবিচাঁলিত এই পৃথিবীকে শান কব। বৃত্রান্ুবনাশী 

ইন্দ্র যেমন মরুদদেব পালন কবেন, তুমিও তেমনি শ্রাতীদেৰ পালন 
কব এবং দবেবতাবা যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয কবে জীবিকা নির্বাহ কবেন, 
তেমনি আত্বীযগণ তোমাকে আশ্রয় কৰে জীবিকা নির্বাহ ককন, 
প্রমাদশূন্য হযে সর্বদা ব্রাহ্মণদের জীবিকাব ব্যবস্থা কৰবে, এবং ব্নধ 
ও স্ুহ্ছদদেব তুমিই একমাত্র গতি হযে অবস্থান কব। বিষণ যেমন 
দেবতাদেব উপব কৃপা! দৃষ্টি বাঁখেন, তেমনি তুমি জ্াতিদেব সর্ব প্রকাবে 
লক্ষ্য বাখবে এবং গুকজনদেব পালন কববে। তুমি সুহ্বদদেব আনন্দ 
বর্ধন, শত্রুদের তিবস্কার কবে এই পুথিবী পালন কর। ছুঃশীসনকে 
এই উপদেশ দিয়ে ছুর্যোধন ছুঃশাসনকে আলিঙ্গন কবে যাবার 
অনুমতি দিলেন। প্রকাণ্ড এ অমব গ্রন্থে এই একটি মাত্র জায়গাঁষ 
দূর্যোধন ধীব, স্থিব ও প্রাজ্ঞ বলে পাঠকদেব বিশ্মিত কবেন। 

ছুর্যোধনেব ছুঃশাসনেব প্রতি এই উপদেশ হতে এটাই উপলব্ধি 
কব! যাঁয় যে তিনি যথার্থই বিচক্ষণ নৃপতি ছিলেন। তাই কাঁব 
প্রতি কিবপ আচবণ করে কাকে কিভাবে সন্তষ্ট বাখতে হবে 
তিনি সেইসব কৌশল জানতেন বলেই কুকক্ষেত্র যুদ্ধে এত আত্মীয় 
পবিজন ও বাজাব সাহাব্য পেয়েছিলেন। এমন কি নকুল সহদেবেব 

মাতুল শল্যবাজাও দুর্বোধনেব, পক্ষ নিষে পাণবদেব বিকদ্ধে যুদ্ধ 

কবেছিলেন। যেহেতু তিনি বাজা শল্যকে প্রথমে সেবা কৰে 

তীঁৰ থেকে বৰ পেয়েছিলেন । 

দুঃশাসন ছুর্বোধনেৰ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। (ছুঃশাসন চবিত্র 

দ্রষ্টব্য) কর্ণেব প্রবোধ দানেব পবও ( কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য ) দূর্যোধন 

প্রাযোপবেশন সঙ্কল্পে অটল । অতঃপর শকুনিও ছর্যোধনকে সাত্বনা 

দেন। কিন্তু তাতেও তিনি ভীব নিজেব সিদ্ধান্তে অবিচল বইলেন। 

দেব্তাঁদেব দ্বাবা পবাজিত হযে দৈত্য দানববা পাতালে বাস 

কব্ছিল। ছুর্বোধনেৰ প্রায়োপবেশনেব ফলে তাদেব স্বার্থেব সমূহ 
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ক্ষতি হবে জেনে ভাবা এক যজ্ঞ কবল। সেই যজ্ঞ হতে কৃত্যা 
উিত হয়ে জিজ্েদ কবল কি কবতে হবে। দৈত্যদেব নির্দেশে 

কৃত্যা নিমেষেব মধ্যে ছূর্যোধনকে পাঁতালে নিয়ে এল । 

তখন দানবেবা দুর্যোধনকে তাঁব তুয়সী প্রশংসা কবে বললে, 
আমবা তপস্যা কবে মহেশ্ববেৰ নিকট হতে আপনাকে লাভ কবেছি॥ 

“ আপনার শবীবেব উদ্ধভাগ অর্থাৎ নাভি হতে মস্তক পর্যন্ত বন্ত দ্বাবা 

নিমিত। সুতবাং অস্ত্র শস্্েব দ্বারা অভেগ্ভ। তেমনি পার্বতী দেবী 
আপনাব শবীবেব নিম্নভাগ অর্থাৎ নাভিব নিম্নাংশ পুষ্পেব ন্যায় 
কোমল করে নির্শীণ কবেছেন, যাঁতে বমণীবা আপনা প্রতি আসক্ত 

 হয়। এইভাবে ভগবান শঙ্কব ও পার্ধতী উভষ মিলে আপনার 
শরীব নির্মাণ কবেছেন। আপনি মানুষ নন, দিব্য পুরুষ, ভগদত্ত 

প্রভৃতি বীব ক্ষত্রিয রাজাবা দিব্যান্ত্র বেত্ত/ ও মহাশক্তিশালী। তাঁবাই 
আপনাব শক্রদের বধ কববেন। আপনাৰ কোন ভয় নেই। 

আপনাকে সাহায্য করবাঁব জন্যই দাঁনবগণ ক্ষত্রিয বাঁজাবপে পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ কবেছেন। (সাহাব্যার্থং চ তে বীরাঃ সন্তৃত। ভূবি দানবাঃ )। 
ভীনম্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভূতিব শবীবেও অন্ঠ অস্তুববা প্রবেশ কববে। 

তাদেব দ্বাবা আবিষ্ট হযে তাবা দয়! মায়! ত্যাগ কবে আপনার 
শক্রদেব সঙ্গে যুদ্ধ কববেন। পু 

তাবা ছুর্যোধনকে অভয দিযে আবও বললে যে অর্জুনেব ভয়ে 
তিনি ভীত, সেই অর্জুনকে বধ কববাব জন্য 

হতন্ত নবকস্থাত্মা কর্ণমূত্ত ট। 
তদ্ বৈবং সংক্মবন্ বীব যোতস্ততে কেশর্বাজুনৌ॥ (বন ) ২৫২২০ 

_ কৃষ্ণেব হস্তে নিহত নবকান্থবেব আত্ম! কণ্ণ বপ ধাবণ কবেছে। 
পূর্ব শত্রত। মনে কবে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কববে। 

ইন্্র অঞ্জুনের বক্ষাব জন্য কর্ণ কুগুলঘ্ষ ও কবচ ছদ্মবেশে 

অপহবণ কববেন। এইজন্য আমবাও এক লাখ দৈত্যকে এই কর্মে 

নিযুক্ত রাখছি। যারা সশপ্তক নামে বিখ্যাত, ভাবাই অর্জুনকে 
১৪ 
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বধ কববে। স্ুতবাং আপনি শোক কববেন না। আপনি নিক্ণটক 
এই পৃথিবী ভোগ কববেন। এই বলে দুর্ধোধনকে আলিঙ্গন করে 

দানবশ্বেববা ছুর্ধোধনদেৰ জয কামনা কবে তাঁকে বিদাঁষ দিলেন 

এবং তীব বুদ্ধিব স্থিবতা আনলেন। অতঃপব সেই কৃত্যাই পুনবায় 
দুর্ধোধনকে সেইখানে নিষে গেল, যেখানে তিনি প্রাযোপবেশন 
সঙ্ধল্প কবেছিলেন। তাঁবপব কৃত্যা তীব প্রতি সম্মান দেখিযে তীর 

আজ্ঞানুসাবে সেই স্থানেই অন্তর্থান হলেন । 
উপবোক্ত ঘটনা হতে কুকক্ষেত্রযুদ্ধব জন্য দুর্বোধনেৰ দুর্টতিব জনয 

তাকে কতটা দাষী কৰা বার তা বিচার্ঘ। দুর্যোধনেব জীবনটি দৈত কর্ম 
কববাঁব জন্ই যেন স্থ্ি হয়েছিল প্রাবন্তেই আমবা দেখছি পৃথিবীর 
ভাঁব মুক্ত কববাব জন্য স্বযং কলি সাঙ্গপাঙ্গ নিষে জন্মেছেন । 

আঁবাব দেখা যাচ্ছে দেবতাদেব পবাজিত কববাব জন্য দানিবদেব পক্ষ 

নিবে বুদ্ধ কববাঁব জন্যই ভীব জন্ম । তিনি দানবদেব, পাওববা! দেবতাদের 
অবলম্বন । যেখানে ছুর্বোধনেব জন্মের পূর্বেই তব কর্ম নির্ধাবিত 
কবা বধেছে--সেখানে তাব শুভবুদ্ধি সর্বদা অস্ডভ মেঘেব দ্বাবা 
আবৃত থেকে বাবংবাঁৰ অন্যাব, অধর্ম, ছুষ্ট কর্মে তীকে প্রবৃত্ত কবেছে। 

এইখানে বাবণেব সঙ্গে দুর্যোধনে বৈষম্য লক্গদীঘ। বাঁব্ণকে 

দেবতাঁবা ্দমতাশালী কবেছিলেন। দেবতাদেৰ আীর্বাদে শতি- 

মদে মস্ত হযে বাবণ যত্র তত্র সেই শক্তিৰ যে অপব্যবভাব কবেছিলেন, 
ভাব জন্যই স্বয, বিঝ্কে বাম বে ধবাধামে অবতীর্ণ হতে হবেছিল। 

কিন্তু ছূর্যোধনকে দিবে নান! প্রকাবে দুর্স কবিবে দানবকুল ধ্বংন কৰা 

বা পুথিবীৰ ভাব লাঘব কবাঁব অভিপ্রাযে দুর্বোধনেৰ জন্ম । এই ক্ষেত্রে 

স্বভাবতই দুর্বোধন পাঁঠকেব সহানুভূতি দাবী কবতে পাবেন । 

কৃত্যা চলে গেলে বাজা দূর্ধোধন বাত্রিব সমস্ত ব্যাপাৰ স্ব বলে 

মনে কবলেন। এবং পাগুবদেব যুদ্ধে অবশ্যই পবাচিত কববেন এই 

দুরুদ্ধি ছুর্যোধনেৰ মনে উদয ছল! তিনি দানবদেব সঙ্গে পাক্ষাং- 

কাবেব কথা বা স্বপ্নেব কথা সকলেব নিকট গোপন বাখলেন। 
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প্রত্যুবে কর্ণ হর্যোধনকে পুনবাঁধ অনুবোধ কবে জানান আত্মহত্যাব, 
বাবা শক্রকে জয কৰা! যাঁয় না। তিনি প্রতিজ্ঞা কবলেন যুদ্ধে 
অভুনকে জয কববেন। তখন ছুর্যোধন হস্তিনাপুবে প্রত্যাগমন 
কবলেন । 

অতঃপব ভীম্ম কর্ণেব নিন্দা কবে রে পাগুবদেব সঙ্গে 

সন্ধি কববাঁব পবামর্শ দেন। ছুর্যোধন অবজ্ঞা ভবে অন্যত্র চলে গেলেন । 

কর্ণ, ছুঃশীসন প্রভৃতিও তাৰ অন্ভুদবণ কবলেন। তিনি পুনবাঁষ ফিবে 
এসে মন্ত্রিদেব সঙ্গে মন্ত্রণা কবলেন কি কাজ কবলে তীঁদেব ভাল 
হবে? কি কাজ তাদেব অবশিষ্ট আছে? এইসব পবামর্শ কবলেন ৷ 

কর্ণ ক্ষোভপুর্ণ উক্তি কবে দিগ.বিজযে যাঁবাব প্রস্তাব কবেন। (ক্্ণ 
চবিত্র ভ্রষটব্য ৷) 

কর্ণেৰ কথ শুনে অত্যন্ত '্রীত হযে বাজ দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, 

তোমাব মত মহাশক্তিশালী যে আমাৰ হিতকাঁবী এজন্য আমি নিজেকে 

ধন্য ও অন্ুগৃহীত মনে কবছি। যদি তোমাব এই বিশ্বাস যে তুমি 

সকলকে জয় কবতে সমর্থ হবে তাহলে দি্বিজষেব জন্ত যাত্রা! কব। 
তাঁৰ জন্য কি কবতে হবে, ত আমাকে বল। অতঃপৰ কর্ণ সমগ্র 
পৃথিবী জয কবে প্রত্যাগমন কবলেন। হস্ডতিনাপুবে তীব অভ্যর্থনা 

কব! হয। কর্ণ ছুর্যোধনকে জানালেন তিনি ছুর্যোধনেব জন্য পৃথিবী 

নি্ষটক কবেছেন। তিনি এখন ইন্দ্রের ন্ঠাষ এই পৃথিবী পালন 
কবতে পাবেন। 

উত্তবে দুর্যোধন বললেন, তুমি যাব সহাঁষ তাৰ এ জগৎ দুর্লভ নয়। 
আমাৰ একটা অভিপ্রীষ আছে, তা তুমি যথাযথ ভাবে শোন । 

যুধিিবেব বাজন্য যজ্ঞ দেখে আমাবও সেইবপ একটি যন 
কববাব ইচ্ছা! হযেছে। তুমি তা সম্পন্ন কবতে সহাষতা কব। বাজা 
দুর্যোধনেব এই কথা শুনে কর্ণ তীব প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন 
হুর্যোধন গুবোহিতকে ভাকিযে বাঁজন্ুয যজ্ঞ অনুষ্ঠানেব উদ্ভোগ কবতে 
বলেন। কিন্তু অন্যান ব্রান্মণদেব সঙ্গে ছিজ শ্রেষ্ঠ পুবৌহিত তাঁকে 
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জানালেন, যুধিষ্টির জীবিত থাকাকালীন আপনা কুলে আঁব কেউ 
এই রাজনুষ যজ্ঞ কবতে পাববে না। বিশেষতঃ আপনাব পিতা 
জীবিত থাকাকালীন এই যজ্ঞ আপনাব পক্ষে অনুকুল নয়। কিন্ত 
বাজনুযেব যজ্জেব ন্যায় আৰ একটি মহাঁযভ্র আছে ( অস্তি তত্ন্মহৎ 
সব্রং বাজনুযসমং প্রভো।) আঁপনি আমার কথামুসাবে তাঁবই 
অনুষ্ঠান করুন। যে সব বাজা আঁপনাঁৰ কব দাতা তাদের 
সুবর্ণ আভবণ ও স্বর্ণ কব দিতে বলুন। আপনি এ বর্ণের বাবা 
একটা লাঙ্গল নির্মাণ করুন। সেই লাঙ্গলেব দ্বাবা আপনি যজ্ঞ ভূমি 
কর্ষণ করুন। এই যজ্ঞ ভূমি সকলেব জন্যই অবাবিত থাকবে। এব 
নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ। যাব অনুষ্ঠান কৰা! সংপুকধদেব কর্তব্য। এই 
য্জর পুবাঁণ পুকষ বিষণ ভিন্ন আব কেউ আজও কবেনি। 

পুবোহিতেব কথা শুনে ছুর্যোধন কর্ণ, শকুনি ও ভ্রাতীদেব বললেন, 

ব্রাহ্মণদের এই প্রস্তাব আমি সমর্থন কবছি। যদি তোমাদেব কচিকব 
হয়, তবে শীঘ্র চল-_বিলম্ব কব না। বাঁজা এই কথা বললে তখন 
সকলেই 'তাই হোক'__এই বলে সমর্থন জানালো । 

বৈষ্ণব যজ্ঞ আবন্ত কববাৰ নব উদ্ভোগ শেষ হয়েছে শুনে ছুর্যোধন 

বৈষ্ঞব যজ্ঞ আবস্ভ করবাঁৰ অনুমতি দিলেন। দ্র্যোধন যজ্ছে দীক্ষিত 

হযে যথাশান্ত্র ও যথাক্রমে যজ্ঞ আবস্ভ কবলেন। ধৃতবাষ্টু বিছুব, 
ভীম্ম, দ্রোণ, কৃপাচাধ্য, কর্ণ এবং গান্ধাবী এবা সকলেই এই যজ্ঞের 

আধযোজনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন । 

অত্ঃপব বাঁজা ও ত্রান্মণদে নিমন্ত্রণ কববাঁব জন্ত দ্রুতগামী 

দূতদেৰ গাঠালেন। তখন গমনোগ্ত একজন ঢূতকে ছুঃ্শাসন 
বললেন, তুমি শী দৈত বনে যাও। সেখানে পাপী পাগুবদেব এবং 

সেখানকাব ত্রাহ্মণদেব নিমন্ত্রণ কৰে এদ। 

সেই দূত পাণবদেব বৈষব হজ্রে যোগদান কববাব জন্য নিমন্ত্রণ 

জানালে ঘুধিষ্টির বললেন, এটা খুব সৌভাগ্যের কথা যে ছুর্যোধন পূর্ব 
পুরুখেব কীন্তিবর্ধক এই ত্রতুশ্রেষ্ঠেব দ্বাৰা ভগবানের পুজা কবছে। 
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আমবা এ যজ্ঞে অবিষ্ভিই যেতাম, কিন্তু এখন যেতে পাববো না। 

কাবণ ত্রযোদশ বর্ষ বনবাসেব প্রতিজ্ঞ আমাঁদেব পালন কবতে হবে। 

( সমযঃ পৰিপাঁল্যো! নো যাঁবদ্ বরং ব্রযোদশম্। ) 

অনন্তব বিভিন্ন দেশেব অনেক বাজা ও ব্রাহ্মণ যন্তরস্থলে উপস্থিত 

হুলেন। ধৃতবাষ্ট্রেব নির্দেশে বিহুব আনন্দেব সঙ্গে ভক্ষয, পেয়, অন্ন ও 

পানীষ, সুগন্ধি মাল্য এবং বস্ত্র সূহে দাবা যথাবিধি সকলকে সন্ত 

কবলেন। দূর্যোধন শাস্তরান্ুলাবে সকলেব বাঁসোপযোগী গৃহ নির্মীণ 

কবে সকলকে প্রচুব ধন দান কবে সান্ত্বনা প্রদান কবে যজ্ঞ শেষে 

সহন্র সহস্র বাজা ও ব্রাহ্মণকে বিদাষ দিলেন। এইবপে সকলকে 

বিদাষ দিষে ছুর্যোধন যজ্ঞ শেষে ভ্রীতাদেব, কর্ণ ও শকুণিব সঙ্গে 

ষজ্ঞবাঁট হতে হস্তিনাপুবে প্রবেশ কবলেন। 
যজ্ঞ সমাপান্তে প্রজাবৃন্দের কেউ কেউ বলল, সৌভাগ্যবশতঃ 

আপনাঁব ষক্জ্ নিবিদ্লে সমাপ্ত হযেছে । কোন কোন লোক বাঁজাকে 
বলল আপনাব এই যঞ্জ যুধিষ্টিবেব মত হয়নি। আবাব কিছু 
বাতিকগ্রস্ত লোক ছুর্যোধনকে বলল, আপনাব এই যজ্ঞ যুধিষ্টিবেব 
যজ্জেব ষোঁভশ ভাঁগেব এক ভাঁগও নয। কিন্তু তাব স্ুহৃদবা বলল; 

আপনাব এই যজ্ঞ সকলকে অতিক্রম কবেছে। নভ্ষ, যযাতি, 

মান্ধীত৷ ও ভব্ত এই যজ্ঞ কবে স্বর্গে গেছেন। এইসব কথা শুনে 

বাজ! ছুর্যোধন পুবীতে প্রবেশ কবলেন এবং নিজ প্রাসাদে গিষে 
গুকজনদেব প্রণাম কবলেন। কর্ণ তখন বললেন, সৌভাগ্যবশতঃ 
আপনাব এই মহাঁষজ্ঞ নিবিন্ে সমাপ্ত হযেছে। যুদ্ধে পাগুবদেব 
বধেব পৰ যখন আপনি বাজসুয যজ্জেব আযোজন কববেন, তখন 

আমি পুনবাষ আপনাকে এইকপ অভিনন্দন জানাব। উত্তবে 
দ্র্ধোধন বললেন - 

সত্যমেতং ত্ববোক্তং হি পাণুবেষু দৃবাত্মস্থ। 

নিহতেষু নবস্রেষ্ঠ প্রীপ্তে চাঁপি মহীন্রাতৌ ॥ (বন) ২৫১২ 
-_তোমাব এই কথা সত্য। নবস্রেষ্ঠ ছুবাত্বা পাগুবদেব নিধনেব পব 



২১৪ চবিত্রে রামাঘণ মহাঁভাঁবত 

যখন আমি বাজন্থুষ মহাযজ্ঞেৰ অনুষ্ঠান কবব, তখন তুমি পুনবাধ 
এইবপে অভিনন্দিত কববে। 

দুর্যোধন যে প্রকৃতিগত ছুর্ভন ছিলেন, এটাই তাৰ প্রমাণ । যে 
পাগুববা তীকে সপবিবাব, সবান্ধব, সদল বলে চিত্রসেন দাবা বন্দী 
দশার থেকে মুক্ত কবেছিলেন, তীদেৰ এই উপকাবেব প্রতিদীনে 
তীদেব হত্যাৰ বযন্ত্রে তিনি লিপ্ত হয়েছেন। 

এই প্রসঙ্গে 7২০1৩ এব 01860 1481005 প'1]105 01061 
এব একটি উক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক ৭1679 15 77101060659 10 (10 
10661061090, 01 %71010901)655 6%০7. 6১০01) 1 069 20% 

[02110068160 10. 01০ ৪০৮ 

কর্ণ তখন অর্জুন বধেব জন্য প্রতিজ্ঞ! ( কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য , কবলেন। 
দূত মুখে এই প্রতিজ্ঞাব কথা শুনে যুধিষ্ঠিব চিন্তিত হলেন। 

এদিকে হুর্যোধন ভ্রাতাঁদেব ভীক্ম, দ্রোখ, কৃপ প্রভৃতি বীবদেৰ এবং 
কর্ণেব সঙ্গে মিলে আনন্দে বাজ্য শাসন কবতে লাগলেন । ছুর্যোধন 

অধীন বাঁজাদেব প্রিয় কাঁজ কবতে লাগলেন এবং ভূবিদক্ষিণ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান কৰে ত্রাহ্মণদেব সন্মান কবতে লাগলেন। দাঁন ও ভোগ 

ধনে এই ছুই ফল এটা নিশ্চিত জেনে ছুর্যোধন ভ্রাতাঁদে প্রিষ কাজ 

কবতে লাগলেন। (নিশ্চিত্য মনসা! বীবো! দত্তভুক্তফলং ধনম্।) 

বনে পাগুববা মুনি খবি সঙ্গ পেষে পবিত্র ধর্স আলোচনাধ 

দিনপাত কবছিলেন এবং ভ্রৌপদীব ভোজন শেষ না হওয! পর্য্যন্ত 
সুর্য দত্ত অক্ষষ অন্ন পাত্রের প্রভাবে অন্নেব জন্য সমাগত ব্রাহ্মণদেব 

অন্ন দ্বাৰা তৃপ্ত কবে আনন্দে কাল যাপন কবছিলেন। 

পাঁগুববা! বনে আনন্দে বাস কবছেন জেনে কর্ণ ছুঃশাসন ও শকুনিব 
মঙ্গে পবামর্শ কবে বখন নানাভাবে পাগুবদেৰ সঞ্চটে ফেলবাব চিন্তা 
কবছিলেন, তখন দশ হাজাব শিশ্তসহ ছূর্বাসা মুনি দূর্যোধন সকাশে 
আাঁদলেন। দূর্যোধন অত্যন্ত বিনীত ভাবে তাঁকে আতিথ্য গ্রহণ কববাব 

জন্য নিমন্ত্রণ কবলেন। ছূর্যোধন স্বয়ং ভৃত্যেবন্যাঁষ বিধি অন্ুপাবে 
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ঁব পুজা কবলেন, ভাব সেবাষ সন্তুষ্ট হয়ে মুনিবব কষেকদিন 

সেখানে কাঁটালেন। হুর্যোধন দুর্বাসাৰ শাপেব ভয়ে এবং এক দুবভি- 

সন্ধি সাধনে জন্য দিবাবাত্র অনলস ভাবে তীব পবিষ্্যা কবলেন। 

মুনি সন্তুষ্ট হযে তীকে বৰ দিতে চাইলেন । তিনি বললেন, পাওবদেব 

ও দ্রৌপদী আহাবেৰ পৰ আপনি সশি্ত যুধিষ্টিবেব আতিথ্য 
গ্রহণ ককন, এটাই আমাৰ প্রার্থনা । 

তোমা প্রীতি সম্পাদনেব জন্য আমি তাঁই কবব বলে দূর্বাসা যে 
পথে এসেছিলেন, সেই পথেই চলে গেলেন । 

ছুর্ধোধনেব এই বৰ প্রীর্থনীব মধ্যে তীব হীন ও কুট মনৌবৃত্তিব 
পবিচঘ পাও যাচ্ছে। অবস্ঠিই এই বীতিই সাঁধাবণ যে শক্রকে 

উৎ্পীডন কববাঁব জন্য সমস্ত অস্ত্র ব্যবহাঁৰ কববে। কাঁবণ তব জানা 

ছিল যে দ্রৌপদীব আহাবেব পব তূর্য প্রদত্ত তাত্্স্থালী দ্রৌপদীৰ 
অতিথি সৎকাবে সহাঁধতা কৰে না? সে সময কোপন স্বভাব দূর্বাসা 
আঁতিথ্য চেষে বিফল হলে তীদেব অভিশাপ দিলে সে অভিশীপে 

পাগ্তবদেব অধিকতব ছুঃখ হবে। পাণ্বগণ তাদেব এ বকম ছুঃনখেব 

দিনে অন্য এক নতুন ছুঃখেব বলি হন ত৷ দুর্যোধনেব আনন্দেব 

বিষয়। 

পাণ্ডবদেব বনবাঁসেব দ্বাদশ বধ উত্তীর্ণ হলে পব, ছুর্যোধন নানা 
দেশে পাঁণ্ডববা কিভাবে অজ্ঞাতবাস কবছে, তা জানবাব জন্য চব 

নিযৌগ কবেছিলেন। কাঁবণ এই অজ্ঞাতবাস সন্বন্ধে যদি তীবা 

অবগত হতে পাবেন, তবে পাগবদেব পুনবাঘ বার বছবের জন্য 

বনবাসে যেতে হবে। 

এদিকে ছূর্যোধনেৰ প্রেবিত চবেব দল বহু বাজা, বহু' নগব, 
গঞ্জ খুঁজে খুঁজে এবং যত দেশেব কথা৷ জানা আছে ও যত দেশ 
দেখা গেছে সমস্তই অনুসন্ধান কবে বাঁজধানীতে ধিবে গিয়ে জানালে! 
কোথাও পাণ্ডবদেব সন্ধান পাওয়া যাষনি। হযত তাবা জীবিত 
নেই। আমবা পাগুবদেব সাঁবথিদেব সন্ধান কবে জানতে পেবেছি যে 
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তাব৷ একাই দ্বারকায় গেছে। দ্রৌপদী বা পঞ্চপাণ্তর নেই। চববা 
দুর্যোধনেব পববস্তাঁ আঁদেশেব জন্ত অপেক্ষা কবল। তাবা আব একটি 
সুসংবাদ পবিবেশন কবলো! যে মতস্তবাজ বিবাঁটের সেনাপতি মহাবীর 
কীচক ষে প্রবল পবাত্রমে ত্রিগর্ভ দেশীয় বাজাদেব নিহত কবেছিল, 
সেই কীচক ভ্রাতাদেব সঙ্গে বাত্রে অদৃষ্ঠ গ্ধরবদেব হাঁতে নিহত হয়েছে। 

গুপ্তচব মীবফৎ পাঁগুবদেব সন্বন্ধে কোন সংবাদ ন! পেষে ছুর্ধোধন 

সভাসদ্দের বললেন-_ 

সুদুঃখা খলু কার্ধ্যাণাং গতিবিজ্ঞাতুমন্ততঃ। 
তন্মাৎ অর্বে নিবীক্ষধ্বং ক নু তে পাণ্তবা গতাঃ॥ (বি) ২৬২ 

' _কাঁজের পরিণতি শেষ পধ্যস্ত বুঝে উঠা কষ্টকবৰ। সতবাং 
আপনাবা সকলে পর্য্যালোচনা কবে দেখুন, পাণডবদেব কোথায় যাওয়া! 
সম্ভব ? - 

এই ত্রযোদশ বৎসবে তাঁদেব অজ্ঞাতবাসেব কাল বেশীব ভাগই 

অতিবাহিত হয়েছে। শেষ ভাগেব আব স্বল্প কালই অবশিষ্ট আছে। 
এই বর্ষেব অবশিষ্টাংশ যদি পাগুববা আত্মগোপনে সক্ষম হয, তাহলে 

সত্যপবায়ণ পাগুবদেব প্রতিশ্রুতি পুর্ণ হবে। ভাবা সকলেই হস্তীর 
্যায় বলবান। তব ক্রুদ্ধ হলে কৌববদেব পক্ষে দুঃখদাযক হবে। 
তারা সকলেই সময়জ্ঞ, তাবা দ্র্ঘ বেশ ধাবণ কবে রয়েছে। 

নুতবাং পাগুববা যাতে ক্রোধ দমন কবে পুনবাঘ অবণ্যে প্রবেশ 
কবতে বাঁধ্য হয এবং যাঁতে বাজ্য নিছন্্, নিষ্ষটক, নিকপদ্রব ও 

একান্ত ভাবে বিনাশ অন্তাবনাশূন্ত হযে চিবস্থারী হয, সেই ভাবে অতি 
সত্বব তাদেব সংবাঁদ লাভ কবতে ইচ্ছাককন। 

, কর্ণ গুনবায় পাগুবদেব অনুসন্ধানে চবদেব পাঠীবাঁৰ উপদেশ 
দিলেন। ছুঃশীসন বিশ্বস্ত চবদেব অগ্রিম পাঁবিশ্রমিক দিযে পুনবায় 

অনুসন্ধানেৰ জন্য পাঠীবাৰ জন্য বললেন। ছুঃশীসন বললেন হযত 

তাঁবা প্রচ্ছন্ন ভাবে সমুদ্রে পবপাঁবে চলে গেছে কিংবা হয়ত পাওবদেব 

মহাঁবণ্যে হিং জন্ত খেষে যেলেছে অথবা কোন বিপদে পড়ে 
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চিবকালেব জন্য বিনষ্ট হয়েছে । (অথবা বিষমং প্রাপ্য বিনষ্টা শাশ্বতীঃ 

সমাঃ।) 

আচার্য ভ্রোণেব ধাবণা অন্ত ব্প। তিনি বললেন এইসব 

ব্যক্তিবা (পাগ্ডবব! ) বিনাশ প্রাপ্ত হয না বাঁ পবাভব স্বীকাব কবে 

না। বর্তমানে যা অবিলম্বে কবণীয, তা উত্তম পে চিন্তা কবে শীন্র 

সম্পন্ন কব। সর্ব বিষষে ধৈর্যশীল এই পাঁগুবদেব বাসস্থান বিষষে 

চিন্ত! কব। এই বীববা দুর্জয, তপোবল আবৃত। তাঁদেব খুঁজে " 
পাওয়া কঠিন। (ছূর্দেযাঃ খলু শুবাস্তে ছুবাপাস্তপসা! বৃতাঃ।) 
বিশেষ ভাঁবে বুদ্ধি বিবেচনা কবে কাজ কব। ত্রান্মণ, সিদ্ধাপুকষ বা 
যাবা তাঁদেব জানে এইবপ চব ও অন্যান ব্যক্তি দ্বাব। পুনবাষ অন্বেষণ 
কব। (ন্রোণ চবিত্র দ্রষ্টব্য । ) 

ভীম্ম দ্রোণাচার্ধ্যকে সমর্থন কবে বললেন, পাগুববা ধর্মবলে ও 

বীর্যবলে স্ুবক্ষিত। তাঁদেব মৃত্যু ঘটতে পাবে না। অতঃপব তিনি 
যুখিষ্টিবেব চবিত্রেব বৈশিষ্ট বর্ণনা কবে পাগুবব! যেস্ানে থাকবেন, 
সেই দেশ কিৰপ হবে তাব ব্ণন| দিযে (ভীম্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য ) বললেন 

আমাকে যদি শ্রদ্ধা কব, তবে এইবপ ভাবে চিন্তা কব যা কবলে 
ভাল হবে মনে কব, সত্ব তাঁব ব্যবস্থা কব। 

কৃপাঙ্ধ্য ভীম্মেক অভিমত সমর্থন কবে চবদেৰ পাগুবদেব 

অনুসন্ধানে পাঠাতে বললেন। সময উপস্থিত হলে পাণ্বদেব আবির্ভাব 
হবে এতে সংশয নেই। অমিততেজা মহাবলশালী অত্যন্ত অধ্যবসাষ 
ও উত্সাহ সম্পন্ন পাগুববা প্রতিজ্ঞ বক্ষী কবতে পাঁববে। স্ৃতবাং 

সৈন্য, কোষ ও নীতি এই তিনেবই ব্যবস্থা অবলম্বন কব__যাতে সময় 

হলেই তাঁদেব সঙ্গে উপযুক্ত ভাবে মিলিত হতে পাঁবি। প্রবল ব! 
ছূর্বল সমস্ত মিত্রের মধ্যেও নিজে শক্তিব পবিমাণ নিজ বুদ্ধি দাবা 
নিৰপণ কব! প্রবোজন। তিনি যুদ্ধ বিষষে আবও বহুবিধ উপদেশাদি 
দিযে বললেন এইভাবে ্বধর্মানুসাবে যথাঁকাঁলে সমস্ত কর্তব্য বিবষ 
বিশেষ ভাবে নিশ্চিত কবে নিলে চিবদিনেব জন্ সুখী হওযা বায। 
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ছুর্যোধন বললেন, সন্প্রতি জগতে মানব, দৈত্য ও বাঁক্ষস সমঘিত 
মনতুষ্যলোকে দৈহিক সাববস্তী, প্রাণশক্তি, ধৈর্য ও বাহুবলে চাঁবজন 
প্রাণীর মধ্যে সর্বোভম ইল্রেব ন্াঘ বলবান ধীবা, ভাদেব অমকক্ষ 
কেউ নেই। ভাবা বল ও পৌকষে পবিপূর্ণ। তীদেব বল ও প্রাণ 

শক্তি সর্বদাই সমান--তীবা হলেন বলবাম, ভীন্ম, শল্যবাজা ও 
কীচক। পঞ্চম অন্ত কোন শক্তিশালী লোকেব কথা শোনা যা 
না। এই বিশ্বাসে আমি ভীমকে চিনতে পাঁবছি। 

আমাৰ স্পষ্টই মনে হচ্ছে পাঁগুববা জীবিত আছে। ভীমই সৈবন্ধী 
বপী দ্রৌপদীর জন্য বাত্রে গন্ধর্ধের নামে কীচককে বধ কবেছে। 
ভীম ভিন্ন আব কে নিজ বলে কীচককে হত্যা কবতে সমর্থ? (কো 

হি শক্তঃ পবো ভীমাৎ কীচকং হস্তমোজসা। ) তাছাডা অস্ত্র ছাডা 

কেবল, বাহুবলে চুর্ণ কবতে পাবে আব কে আছে? অত শীন্ত চর্ 
অস্থি, মাংস চূর্ণ কবা ছদ্মবেশী ভীমেবই কাজ। নিশ্চয়ই দ্রৌপরীৰ 
জন্য ভীম, গন্বর্বেব নামে স্থৃতপুত্র কীচকদেব বধ কবেছে এতে সংশয় 

নেই। (গন্বর্ব্যপদেশেন হতা যুধি ন সংশয়ঃ। ) 
দুর্ধোধন আঁবও বললেন পিতামহ ভীম্মদেব ঘুধিষ্টিবেব অধিষ্টিত 

দেশেব ও তাব জনগণেব যে সমস্ত গুণেব কথা বলেছেন মধন্ত 

বাষ্ট্রেব একপ গুণেব সংবাদও আমি ববাব শুনেছি। মনে হয 

বিবাঁটি নগবেই পাগুববা প্রচ্ছন্নভাঁবে বিহাৰ কবছে। সে দিকেই 

দৃষ্টি দেওঘা যাক। মত্ত বাজাকে আক্রমণ কবব এবং তীৰ গোধন 
হবণ কবব। গোঁধন হবণ কবলে যে যুদ্ধ বাধবে পাগুবেবা নিশ্চয় তাতে 

যোগ দেবে । সময় পূর্ণ হবাব পূর্বেই যদি আমবা! পাঁগুবদেব দেখতে 
পাই, তাহলে তাদেব পুনবাধ আবও দ্বাদশ বংসবেব জন্য অবণ্যে 

প্রবেশ কবতে হবে। এ পথে আঁমাদেব কোঁষবৃদ্ধি হবে এবং শক্র 

নিধনও হবে। মতস্তবাজ আমাৰ প্রতি অবজ্ঞা কবে বলে থাকে যে, 

ষে ব্যক্তি যুধিষ্টিবেব দারা পূর্বে পাঁলিত হযেছে, দে কি কবে 

দুর্যোথনেব দলভুক্ত হতে পাবে ? এরপ স্থিব কৰে ছুর্ধোধন মতস্তরাজেব 
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গোঁ-ধন হুব্ণ কববাঁব জন্য ভীম্ম, ভ্রোণ কর্ণীদি মহাঁবীবদেব নিষে যাত্রা 

কবেন। উত্তবের বথে অর্জুনেব ধ্বজেব আগমন, অর্ভুনেব শঙ্খ 

ধ্বনি, দ্রোঁণ ছূর্লক্ষণ সমূহ বর্ণনা কবে দুর্যোধনকে জানালেন__ 

আমাঁদেব অণুভ সময় আগত। প্রজ্বলিত উদ্বাগুলি তোমার সেনার 

ক্লেশোঁংপাদন কবছে, বাহনগুলি বিষঞ্ন হয়ে পড়ছে যেন বোদন কবছে। 

গৃপ্রগুলি তোমাব সৈন্যেব চাবিদিকে আশ্রষ নিযেছে। তুমি সেনাকে 
অর্জুনেব বাঁণে আহত দেখে দুঃখিত হবে। তোমাৰ সৈন্য পবাজিত 

হবে, কেহই যুদ্ধ কবতে ইচ্ছা করছে না। সমস্ত যোদ্ধা নিরুৎসাহ, 
অধিকাংশেবই মুখ বিবর্ণ হযেছে। গকগুলিকে পাঠিযে দিষে আমবা 
যোদ্ধাবা ধ্যুহ বচন! কবে সৈন্য সজ্জিত কবে অপেক্ষা কৰি। 

দূর্যোধন বণক্ষেত্রে বথিশ্রেষ্ঠ ভীম্ম, ভ্রোণ ও মহাবথ কৃপকে বললেন 
আমি এবং কর্ণ বাব বাব বলছি এবং আবাবও বলছি পবাঁজিত হলে 

পাগ্ডববা পুনবাঁষ দ্বাদশ বসব বনবাস ও এক বদর কোন দেশে 

অজ্ঞাতবাস কববে__এটাই ছিল আমাদেব সঙ্গে পণ, তাঁদেব ত্রয়োদশ 
ব্থব এখনো! উত্তীর্ণ হযনি। অজ্ঞাতবাস কাল চলছে, অথচ অর্ভুন 

আমাদেব সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হচ্ছে। নির্বাসন শেষ হুবাব পূর্বেই 
যদি অর্জুন এসে থাঁকে, তবে পাঁগুববা পুনবাষ দ্বাদশ বসব বনবাসী 

হবে। বাজালোভে হুযত তাবা এটা বুঝতে পাবেনি বা আপনাদেবই 
ভুল হযেছে। ভীত্মদেব তা জানতে পাবেন। 

উত্তবেব সন্ধীনকাবী ও যুদ্ধাভিলাধী মস্ত সেনাব পক্ষ নিষে অর্জুন 
যদি উপস্থিত হযে থাকে, তাহলে আমবা কাব অপবাধ কবলাম? 
(যদি বীভতনুবাযতিস্তদ! কম্তাঁপবারুমঃ | ) কাঁবণ ত্রিগর্ অধিবাঁসীদেব 
সাহায্যেব জন্ত আমবা এসেছি । অষ্টমীব দিন'নূর্যোদয়কালে আমাদের 
এই গোঁধনগুলি হুবণ কববাঁব জঙ্কল্প ছিল। এই ব্যক্তি তাঁদেবই 
অগ্রবন্তী কোন মহাবীব অথবা এখানে আমাঁদেবংজঘ কববাঁব জন্য 
স্ববং মস্তবাজও হতে পাঁবে। যদ্দি এই ব্যক্তি মতস্তবাজা হয অথবা 
বদি অর্জুনই এসে থাকে, তবে সকলে আমবা! যুদ্ধ করব - এটাই 
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আমাদেব সিদ্ধান্ত স্থির কবলাম? এখন আপনাবা সব শ্রেষ্ঠ বথিগণ 
(ভীন্ম, ভ্রোণ, কৃপ, বিক্, অস্বথামা । নিশ্টেষ্ট বযেছেন কেন? যুদ্ধ 
ভিন্ন কল্যাণ নেই, সেই ভাবেই নিজেকে একাগ্র ককন। 
গোঁধন যখন হবণ কবা হযেছে, তখন ইন্দ্র বা যমেব সঙ্গেও 

আমাদের যুদ্ধেব সম্মুখীন হতে হবে। কে হস্তিনাপুবে ফিবে যাবে? 
পদাতিকবা যদি পলাষন কবে, তবে তাদেব মধ্যে কেউই জীবিত 
থাকবে না। অশ্বাবোহীদের জীবন সংশয় হবে। 

' যুদ্ধেব জঙ্ত ছুর্যোধনেব বীবত্ব ব্যঞ্তক আবেদন কৌববপক্ষেব 
মহাঁবথীদ্বের তেমন উদ্দীপ্ত কবল নাঁ। কর্ণ দ্রোশেব সমালোচনা 

কবায় অশ্থথামা শুদ্ধ হয়ে উঠেন। তিনি অকপটে বললেন ছুর্যোধনের 
অক্ষক্রীভাতে পাণ্বদেব বাজ্য এই্বধধ্য লাভে মধ্যে কোন বীবত্বেব 

চিহ্ন দেখেননি । কিন্তু ছুর্যোধনকে এতে পবিতুষ্ট দেখে অশ্বথামা 
তীকে নির্দয় নৃশংস বলে আখ্যাত কবেন। 

' প্রাপ্য দুতেন কো বাজ্যং ক্ষত্রিয়োষটুমর্হাতি। 
তথা নৃশংসবপোহয়ং ধার্তবাষ্টশ্চ নিঘৃণঃ ॥ (বিঃ) ৫০৮ 

- অক্ষক্রীড়ায় বাঁজয লাভ কবে কোন ক্ষত্রিয সন্তষ্ট হতে পাবে? কিন্ত 

ধৃতবাষ্পুত্র এ দূর্যোধন তাঁতে তুষ্ট আছে, যেহেতু প্রকৃতিতে সে শিষ্ুব 
ও নুশংস। 

অশ্বখামা কঠোব ভাষাষ ছুর্যোধনেব সমালোচনা কবে জিজ্ঞেস 

কবলেন পঞ্চ পাগ্ডবেব কোন পীগুবকে দৈবথ যুদ্ধে বা অন্য কোন যুদ্ধে 

জয কবে তুমি তাদেব রাজ্য এই্বর্য লাভ কবেছ? একবন্্রা বজন্বলা 

দ্রৌপদীকে জোব কবে টেনে এনে বাজসভীয় লাঞ্ছিত কবেছিলে_ 

সেটাই বা কোন প্রকাবেৰ যুদ্ধ? 

তিনি আবও বললেন-_ 
যথাশক্তি মনুষ্যাণাং শমমালক্ষযামহে। 

অন্তেষ্তামপি সন্তানামপি কীটপিপীলিকৈঃ। 

ভ্রৌপণ্ভাঃ সম্পবিক্লেশং ন কষন্তং পাগুবোহর্ছতি॥ (বি) ৫০1১৪ 
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-_মানুষ তাব সগ্থগুণের সীমাব মধ্যে স্য কবে। কাট পিপীলিকা ও 

অন্যান্ত প্রাণীদেব সহিষুতাঁব সীমা আছে। ভ্রৌপদীকে যে পীড়া দিয়েছ 
পাগুবেব৷ ত! ক্ষমা কবতে পাবে না। 

তুমি দৃতক্রীভা করে ইন্দ্প্রস্থ হবণ কবেছ, ভ্রৌপদীকে সভায় 
লাঞ্ছিত কবেছ, তোমাৰ প্রাজ্ঞ ও ক্ষাত্র ধর্মে পণ্ডিত মাতুল গান্ধাববাজ 

পুত্র শকুনি তোমাব জন্যে যুদ্ধ ককন। যেমন মাতুলেব সাহায্যে 
দ্যুক্রীড়া জয় কবেছিলে, তেমনি তোমাব মাতুল তোমাকে এখন রক্ষা 

ককক। 

কৃপাঁচাধ্যও কর্ণকে ভতপনা কবেন। অতঃপব ভীন্ম সৈম্তদেব মধ্যে 
একতা ও শান্তি বক্ষাব চেষ্টা কবে অশ্বথামাকে শান্ত কবতে চেষ্টা 
কবেন। (ভীন্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য ) তখন অশ্বথামা বললেন, আমাব ন্যায় 

বাঁক্যকে নিন্দা কব! উচিত না। কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়েই আমাব পিতা 
অঙ্ভুনেব গুণেব কথা বলেছেন। 

শত্রোবপি গুণা গ্রাহ্া দোবা বাচ্যা। গুরোবপি । 

সর্যথা সর্বযত্্েন পুত্রে শিল্তে হিতং বদেৎ ॥ (বিঃ) ৫১/১৫ 

-শক্ররও গুণ গ্রহণ কবতে হয এবং গুকবও দোব থাকলে তা বলতে 

হয। পুত্র ও শিষ্কে সর্বপ্রকাবে সর্বপ্রবত্ধে হিতকৰ উপদেশ দিতে 
হ্য। 

তখন হুর্যোধন বললেন, আচার্ধ্য ক্ষমা ককন এবং এব শাস্তি বিধান 

ককন। গুকদেব যদি ভিন্ন মত না হন, তাহলে ক্রুদ্ধ হযে তিনি সেই 
কাজ কবেছেন বুঝা ষাবে। 

ত্রোগ প্রসন্ন হলেন এবং ছূর্যোধনকে বক্ষা করবা'ব প্রতিশ্র/ত 
দিলেন। 

অর্জুন ছুর্যোধনেব সেনাব উপব আক্রমণ কবে বিবাটেব গোঁধন 
ফিবিয়ে আনলেন। অজুনকে বাধা দিতে এসে কৌববদেব সব মহা 
রথীবা সৈন্থসহ পবাজিত হলেন। ভীম্মও সম্মুখ সমৰ ত্যাগ কবলে, 
ছুধোধন পতাকা উড়িষে গর্জন কবতে কবতে অর্জুনের নিকট উপস্থিত 
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হলেন'।'।' উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আবস্ত হল। বিকর্ণ একটি বিশালি 
হস্তী এবং তাব পাদবক্ষী চাবটি বথেব সঙ্গে পুনবায অর্জুনের নিকট 
আসলেন। অর্জুন একটি বন্তুল্য বাণ দাবা হস্তীকে নিহত কবেন 
এবং অপর একটি বাঁণ দিযে দুর্যোধনেব বক্ষ বিদীর্ণ কবেন। বাণ বিদ্ধ 
হয়ে ছুর্যোধন পলায়ন কবতে উদ্ভত হলে, অর্জুন তাকে তীন্র বাক্য বিদ্ধ 
কবায়, তিনি রথ ঘুবিয়ে পুনবাষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। অর্জন 
কৌবব দলকে পবাঁজিত কবেন। ছূর্যোধন সংজ্ঞা লাভ কবে ভীগ্মকে 
বললেন, অর্জুন কি করে আপনার হাত হতে মুক্তি গেল? সে যাতে 
মুক্তি না পায় তা ককন। ভীম্ম তাকে অর্ভুনেব বীর্ধের ও মহত্বেব কথা 
বলে শীঘ্র বাজধানীতে ফিবে যেতে নির্দেশ দিলেন । দূর্যোধন ভীম্মের 
উপদেশ শুনে যুদ্ধে নিবাশ হযে নিঃখাস ত্যাগ কবে মৌন অবলম্বন 
কবলেন ও ফিবে গেলেন । | 

কাশীদাসী মহাঁভাবতে বৃহন্নলা বেনী অর্ভুনেব নিকট পবাজিত হযে 
হর্যোধন পলাযন কবাঁব একটি হাস্তকব চিত্র অঙ্কিত হযেছে। 

হুর্যোধনেৰ মুকুট পড়িলেন কাটি ॥ 
ভযেতে আচ্ছন্ন বাজ! চাবিদিকে চায়। 

সবাঁকাব মধ্যে গিয়া আঁপনি লুকাষ ॥ 

হস্তিনা নগবে সবে গেল ছুঃখ মনে ॥ (বিঃ) 
' কুক-পাগ্ব উভয় পক্ষেব সঙ্গে কৃষ্ণেব আত্মীয়তা ছিল। কু্তী 

কৃষ্ণের পিসীম! । অর্জুন কৃষ্ণের ভথ্বী স্ভদ্রাকে বিষে কবেছিলেন। 

অপব দিকে কৃ পুত্র শান্ব ছূর্যোধনেব কন্যা! লক্ষণাকে বিয়ে 
কবেছিলেন। 

' অভিশপ্ত ব্রযোদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে উভয়পক্ষই গোঁপনে যুদ্ধেব 

নিকট উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রাচ্ছন্ন। অজু নিদ্দ্িত কৃষ্ণের 

পাদদেশে বমলেন। দূর্যোধন কৃষেব মন্তকেব দিকে উৎকৃষ্ট সিংহীনে 
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বদলেন। নিদ্রা ভঙ্গেব পব উভযেই কৃষ্ণেব সহাষতা প্রার্থনা কবলেন। 
দুর্ধোধন বললেন-_- 

বিগ্রহেইন্মিন তবান্ সাহাং মম দ হাহতি। 
সমং হি ভবতঃ সখ্যং মম চৈবাঁজুনেহপি চ॥ 

তথা সম্বন্ধকং তুল্যমস্মাকং ত্বষি মাধব । 
অহং চাভিগতঃ পূর্বং ত্বামগ্ মধুনদন ॥. 
পূর্ব চাভিগত' সান্তো ভজন্তে পূর্বসাবিণঃ। 
তব শ্রেষ্ঠতমো৷ লোকে সতামগ্য জনার্দিন। 
সততং সম্মতশ্চৈব সন্বৃত্বমন্থপালয। (উঃ) ৭1১২-১৪ 

মাধব আসন্ন যে যুদ্ধ আবস্ত হবে, তাঁতে আপনি আমাদেব সাহায্য 
করুন। আপনাব আমাঁব সঙ্গে ও অর্ভুনেৰ সঙ্গে মিত্রতা সমান এবং 
আমাৰ স্দে আপনাব সন্বন্ধও দমান। হে মধুন্দন, আজ আমিই 
আগে আপনাব নিকট এসেছি। পূর্ব পুকষগণেব সদাচাবেব 
অনুসবণকাৰী শ্রেষ্ঠ গুকষগণ প্রথমে আগত প্রার্থীবই প্রার্থনা গুবণ 
কবেন। জনার্দি আপনি এখন সমস্ত সং-পুকষদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠতম 
এবং সকলে আপনাকেই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন । অতএব 
আপনি সৎ-পুকধদেব আচাব পালন ককন। 

ছুর্যোধনেব মুখে কৃষ্ণেব এ বকম স্তুতি এ প্রথম শোনা গেল। 
উত্তবে কৃষ্ণ বললেন, তিনি অর্জুনকে আগে দেখেছেন। তাছাড়। 

অর্জুন বযঃকনিষ্ট, সঁতবাং তাব ইচ্ছাই অগ্রে গৃবণ 'কবা৷ উচিত। তবে 
তিনি উভযেবই জহাঁধতা কববেন। তিনি অর্জুনকে জিজ্রেস কবলেন, 
নাবাধণী নামে খ্যাত আমাব দশ কোঁটি গোপ সৈনিক আছে, বাঁবা 
বিক্রমে আমাৰ সমতুল্য । তুমি সেই নাবাষণী সেনা চাঁও অথবা যুদ্ধ 
নিবন্্র সাবথি পে আমাকে নেবে। অর্জুন তাকেই প্রার্থনা কবলেন। 
দর্ষৌধন নাবাযদী সৈন্ প্রার্থনা কবলেন। তিনি এই সেনাদেব পেষে 
অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। 

অতঃপব ছুধোধন বলবামেব নিকট গেলেন। বলবাম ভাব 
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নিবপেক্ষ ভাব ব্যক্ত কবে জানালেন তিনি কোন পক্ষকেই সাহায্য 
কববেন না। বলবাম ছূর্ধোধনকে বললেন তুমি ভরতবংশে জন্মগ্রহণ 

কবেছো। সুতবাং যাঁও ক্ষত্রিয ধর্মীনুসাবে যুদ্ধ কর। বলবাঁম এই 
কথা বললে তিনি তাকে আলিঙ্গন কবে চলে গেলেন। ছূর্যোধন 

কৃতবর্ীব নিকট গমন কবলেন। তিনি দুর্যোধনকে এক অক্ষৌহিনী সেনা 

দিলেন। এইসব সৈন্য নিষে ছূর্যোধন হস্তিনাপুবে প্রত্যাবর্তন কবলেন। 
দূত মুখে সব সংবাদ পেয়ে নকুল সহদেবেব মাতুল বাজা৷ শল্য নিজ 

মহাবধী পুত্রদেব সঙ্গে বিশাল সেনাবাহিনী দ্বাৰা পৰিবৃত হযে পাওবদেব 
উদ্দেশে যাত্রা কবলেন। এদিকে ছুর্যোধন বাজ। শল্য আসছেন শুনে 

পথিমধ্যেই তীকে আদব আঁপ্যাফণ দ্বাবা অভিভূত কবেন। তিনি 
-সন্তষ্ট হয়ে ছুর্যোধনকে তাৰ নিকট হতে তাব মনোবাঞ্িত বস্তু গ্রহণ 
কবতে অন্থুবোধ কবেন। 

দূর্যোধন বললেন, আপনি আমাকে প্রতিশ্রতি দিন আপনি আমার 

সমুদ্য সেনাবাহিনীব অধিনায়ক হবেন । 
এইভাবে কৌশলে শল্যকে কৃতজ্রতা পাঁশে আবদ্ধ কবাব মধ্যে 

দুর্যোধনেব কেবল কৃটবুদ্ধিব পবিচযই পাই না, ভাব দূবদশিতাব 

পবিচয়ও পাওয়া যায়। 

যুধিষ্টিবেব পক্ষে বিভিন্ন দেশেব যে বাজরাজাব! যোগ দিষেছিলেন, 

তাদেব সাত অক্ষৌহিনী সৈন্য একত্রিত হযেছিল। ছুর্োধনেব পক্ষে 

বাঁজাদেব সব সৈম্ত সমবেত হলে মোট একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যেব 

সমাবেশ হয়েছিল । 

সগ্ধয ধূতবাষ্ট্রেব দোষ দেখিয়ে ছূর্যোধনকে শাসন কববাব জন্য তাঁকে 

উপদেশ দেন । 

যধিষ্িরদুর্যোধনেব কাছে পঞ্চ ভ্রাতাব জন্য পীচটি গ্রাম প্রার্থনা 

কবলেন। কিন্তু দূর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস দিষে বললেন-_- 

যুধিষ্ঠিবঃ পুবং হিত্বা পঞ্চ গ্রামান্ স যাচতি। 

ভীতো হি মামকাৎ সৈন্তাৎ প্রভাবাচচৈব মে বিভো.॥ (উঃ) ৫৫1৩০ 



বাবণ ও ছুর্যোধন ২২৫ 

- ঘুধিষ্টি তো আমাঁব সৈন্য ও প্রভাবে এবপ ভীত হযে পড়েছেন 

যে, তিনি বাঁজধানী বা কোন নগব না৷ চেষে এখন কেবল গীঁচটি গ্রাম 

চেয়েছেন । 
যুধিষ্ঠিবেব মহীনুভবতা৷ ও লোভ হীনতা! ও বাঁজকুলে শাস্তি স্থাপনে 

শুভেচ্ছাকে ছুর্যোধন ভীব দূর্বলতা বলে ভ্রম কবেছিলেন। ছুর্যৌধনেৰ 

এই ত্রুটিপূর্ণ অন্ুমানই ভাব বংশে নিধনেৰ কাঁবণ । 
তাই ছুর্যোধন প্রত্যুত্তবে বলে পাঁঠিযেছিলেন £__ 

তীক্ষ সুচী অগ্রদেশে ধবে যত ভূমি। 
বিনা! যুদ্ধে পাঁগবেবে নাহি দ্রিব আমি ॥ 
প্রতিজ্ঞা কবিন্ু আমি না হবে খগ্ডন। (উঃ) 

দুর্যোধনেব আত্মন্তবিতা৷ ও ভূল আত্মবিশ্বীসই তীব সর্বনাশেব মূল। 

তিনি যাহা উত্তম মনে কবতেন, কেহই তীকে সেই পথ হতে বিবত 
করতে পাঁবতোনা। আত্মপক্ষেব শক্তি ও জয সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত 
ছিলেন। 

মুৎসমে। হি গদাযুদ্ধে পুথিব্যাং নাস্তি কশ্চন | 
নাসীৎ কম্চিদতিক্রান্তে! ভবিতা ন চ কশ্চন ॥ (উঃ) ৫৫৩২ 

__গদা যুদ্ধে তো আমাৰ সমান এই পুথিধীতে বর্তমানে কেউ নেই। 
অতীতে কেউ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কেউ হবে না। 

তিনি আবও বলেছিলেন £*-_- 

যুদ্ধে সন্কর্ষণসমে বলেনা ভ্যধিকো ভূবি। 
গদাঁপ্রহাবং ভীমো মে ন জ্ঞাতু বিষহেদ্ যুধি ॥ (উঃ) ৫৫1৩৫ 

আমি যুদ্ধে বলবাঁমেব সমান এবং বলে এই ভুতলে আমি সর্বাপেক্ষা 
অধিক। ঘুদ্ধে ভীমসেন আমাৰ গদাব প্রহাৰ কোন বপেই সহা কবতে 
পাঁববে না। 

এ প্রসঙ্গে ছুষ্ৌধনেৰ বীবত্ব সম্বন্ধে তাৰ আত্মপ্রত্যঘ অহেতুক নয। 
ছুরধোধন.ও বীব ছিলেন । বিশেষ কবে গদদা যুদ্ধে তাব সমকক্ষ বীব কমই 
ছিল। এ প্রসঙ্গ অশ্বখামাৰ একটি নীতিবাক্য মনে কবিষে দেফ__ 

১৫ 



১ চরিত্রে বামীয়ণ মহাভাবত 

দহত্যগ্িববাক্যন্ত তৃষটীং ভাতি দিবাকবঃ। 

তষকীং ধারয়তে লোকান্ বনৃধা সচবাচবান ॥ (বিঃ) ৫৭৩ 
__বাক্য ব্যয় না কবে অগ্নি দহন কাজ করে, নীববে হূর্য প্রকাশিত হয়, 

পৃথিবী ও বিনা বাক্যে সব স্থাবব জঙ্গম সহ সমস্ত লোককে ধাঁবণ কবে। 

সত্যিকাব বিজয়ীবা পৌকবের স্পদ্ধী কবে না। 

কৃষের ছূর্যোধন সম্বন্ধে অভিমত প্রণিধানযোগ্য। গণদা যুদ্ধ 

ছুর্যোধন ভীম ছু'পক্ষেব ছুই বীরেব তুলনা! কবতে গিবে কৃষ্ণ বল
েছেন-_ 

ভীম বীৰ ও বলবান, কিন্ত স্থযৌধন কৃতী। বলবান ও কৃতীব মধ্যে 

কৃতীই শ্রেষ্ঠ! গদা যুদ্ধে স্থুযোধনকে পবাঁজিত কবে এমন কেউ নেই। 

ভীম, অন, নকুল, সহদেব কেউ ুবোধনকে গদাযদ্ধে ্যায পথে 
পবাজিত কবতে পাঁববে না। ূ 

ছূর্যোধন জানতেন পিতা শাস্তনুর ববে ভীম্মেব ইচ্ছা মৃত্যু । অতএব 
তিনি অবধ্য। 7 

পবস্তবাম কর্ণকে বলেছিলেন অন্ত্র জ্ঞানে কর্ণ তার সমান। পবন্ত 

তিনি সুন্দৰ কবচ ও কুগুল সহযোগে জন্মেছিলেন । ভুপবি ইন্দ্র 
সেই কবচ ও কুগুলেব পবিবর্তে ভযঞ্কবৰ এক অমোঘ শক্তি দিষেছেন। 

ভ্রোণাঁচাধ, অশ্বথামা ও কৃপাচার্য তীর তুল্য মহাধনূর্ধব। ইহা 

ব্যতীত সংশপ্তক নামক ক্ষত্রিয় বহু সঙ্ঘ তাবই পক্ষে আছে। 

এইভাবে তিনি আত্মপক্ষেব শক্তি বিচাৰ কবেছিলেন। কিন্ত 

হিসাবে ভুল কবেছিলেন বে স্বয়ং নাবায়ণ বীব পাগবদেব কাগ্াবী। 

তাই অন্যপক্ষে নর-নাবায়ণেব সংযোগ ঘটেছে। স্জব পাণুবদেব যুদ্ধ 

বিষয়ক প্রস্তুতি বর্ণনা কবলে, ধৃতবাষ্ স্বী পক্ষেব পবাজব অবশ্থ্তাবী 

বুঝতে পেবে বিলাপ কবেছিলেন। তখন দ্র্ধোধন পিতাকে সাস্বনা 

দিয়ে বললেন__ 

উভো স্ব একজাতীয়ৌ তখোভৌ ভূমিগৌচবৌ। 

- অথ কন্মাৎ পাণ্ুবানামেকতো! মন্থাসে জরম্ ॥ (উঃ) ৫৭1৩৬ 

_ আমরা কৌবববা ও পাগুবব! উভয়েই এক জাতীয় এবং উভয়েই এই 



বাবণ ও হুর্যোধন ২২৭ 

ভূমিতে বাস কবি। তথাঁপি একমাত্র পাণ্তবদেব জয হবে, এই ধাবণা 

আপনাঁব কিবপে হল? 

ভীম্ম, ত্রোণাচার্, কৃপীচার্ষ, কর্ণ, জযদ্্রথ, সৌমদত্ত এবং অশ্বথীমা 
_ ইহাঁবা সকলেই অতিশয় তেজন্বী ও মহাধনুর্ধব। দেবতাদেব সঙ্গে 

ইন্দ্রও এদেব যুদ্ধে জয কবতে সমর্থ নন, সেখানে পাগ্ডববা কিৰপে 
তাদেব জয কববে? 

এইভাবে দূর্যোধন আত্মপক্ষেব শক্তিব পবিচয দিতে থাঁকেন। 
তথাপি ধৃতবাষ্ট্র ভাব কথ! বিশ্বীস কবতে পাবেননি। (ধৃতবা্র চবিত্র 
দ্রষ্টব্য ) তাই তিনি ছূর্ধোধনকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হযে সন্ধি কবতে বললে 
দুর্যোধন বললেন-_ 

আমি আপনাব উপৰ এবং ভ্রোণীচার্ঘ, অশ্বথীমা সঙ্জয়। ভীন্ম, 
কন্বোজপতি, কৃপাঁচার্ষ, বাহনীক, সত্যত্রত, পুকমিত্র, ভূবিশ্রবা ও 
আপনাব অন্তান্ত যোদ্ধাব উপব ভাব বেখে পাণডবদেব সঙ্গে যুদ্ধ কববার 

জন্য আমন্ত্রণ কবিনি। 
অহঞ্চ তাত কর্ণশ্চ বণযজ্ঞ: বিতত্য বৈ। 

যুধিিবং পণ্ং কৃত্বা দীক্ষিতৌ ভবতর্ধভ ॥ (উঃ) ৫৮১২ 

_ভাঁভ, ভবতশ্রেষ্, আমি ও কর্ণ ব্ণন্ঞর বিস্তাব কবে ষুধিটিবকে বলিব 
পশুবূপে স্থিব কবে সেই যে দীক্ষা নিষেছি। 

উপবেৰ প্রগলভ উক্তি হতে বোঝা যাঁষ ষে ছুর্যোধন নিজেব ও 
কর্ণেৰ শক্তিৰ উপব অধিকতব নির্ভবশীল হযে যুদ্ধে উদ্দ্ধ হযেছেন। 

আমি, কর্ণ ও আমীব ভ্রাতা ছুঃশাসন -এই তিন জনই যুদ্ধে 
পাগুবদেব সংহাৰ কববে!। 

তিনি আবও বলেছেন-_- 

অহ হিপাগবান হা প্রশান্ত পৃথিবীমিমাম। 
মাং বা হত্বা পাঁ্ুপুত্রা ভোক্তাবঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ (উঃ) ৫৮1১৬ 

__হঘ আমি পাগুবদেব বধ কবে এই প্রশস্ত পৃথিবীকে শাসন কবব, 
না হয পাঁগুববাই আমাকে নিহত কবে এই পৃথিবী ভোগ ককক। 



২২৮ চবিত্রে বামাধণ মহাভাবত 

' আমি জীবন, বাজ, ধন--ব কিছুই ত্যাগ কবতে পাঁবি। কিন্ত 
পাণ্ডবদেব সঙ্গে মিলে মিশে কখনও থাকতে পাববো না। 

যাবদ্ধি সৃচ্যাতীক্ষাবা বিধ্যেদগ্রেণ মাবিষ। 
' তাবদপ্যপবিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাগ্ুবান্ প্রতি ॥ (উঃ) ৫৮১৮ 

'তীক্ষ সুচেব অগ্রভাগেব দাবা যতটা ভূমি বিদ্ধ হতে পাবে, ততটা 
-পবিমিত ভূমিও আমি পাগুবদেব ছেডে দেব না । 

উপবোক্তিতে ছূর্যোধনেব লোভ ও দস্তই কেবল প্রকাশ পাঁধনি। 

ভীব উগ্র অমর স্বভাবেব পবিচযও পাওষ! যাষ। 
। 15119101916 0819 0০6০2. এব একটি উক্তি দূর্যোধন 
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তুর্যোধনেব এই সগর্ব উক্তিতে ধৃতবাষ্ট্র বিবক্ত হযে অন্যান্য যোদ্ধাদেব 

পাত্বদেৰ বিকদ্ধে যুদ্ধের ভষষ্কব পবিণতিব জন্ত ভথ প্রদর্শন কবলেন। 

দূর্যোধন নিজেব সামর্থ বর্ণনা কৰে পিতাকে বোঝালেন, আপনাব 

ধাবণা দেবতাবা পাগুবদেব সহায়ক বলে তীদেব জব কবা সম্ভব নয। 

কিন্তু আঁপনাৰ এ ধাবণা ভুল । যদি অস্মি, বাযু, ধর্ম, ইন্্র ও অশ্বিনী 

কুমাবদ্ধব কামনাব বশীভূত হয়ে সকল কার্ষে প্রবৃত্ত হতেন, তাহলে তো 

কুস্তী পুত্রদেব কখনও ছুখ ভোগ কবতে হোত না। কাঁবণ দেবতাবা 

।সর্বদা দিব্য ভাঁব-শম প্রভৃতিব অপেক্ষা কবেন। তবু যদি কামনা 

বশবর্তী হযে দেবগণেৰ মধ্যে দ্বেব ও লোভ দেখা যায, তবে তাঁদেব সেই 

শক্তিৰ কোন প্রভাব আযাদেব মধ্যে দেখতে পাঁবেন নাঁ। কাবণ 

দ্েবতাঁব মধ্যে দেবভাবেব প্রাধান্ত আছে। তিনি আবও বললেন__ 

মযাভিমন্ত্িতঃ শঙ্বজ্জাতবেদাঃ প্রশাম্যতি। 
দিধফুঃ সকলাল্লোকান্ পবিক্ষিপ) সমস্ততঃ ॥ (উঃ) ৬১৯ 

.. যদি জামি অভিমন্ত্রিত করি, তবে অগ্নিদেব সমগ্র লোককে ভন্ম কবে 
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দেবাব ইচ্ছায প্রজ্জলিত হযে সর্বদিকে শিখা বিস্তাব পূর্বক দগ্ধ কৰে 
প্রশমিত হবেন। 

যদি এমন কোন তেজ থাকে যাতে দেবতীবা সর্বদী যুক্ত থাকেন, 
তবে আমাবও দেবতাদের অনুপম তেজ আছে--এটা আপনি জেনে 

বাখুন। আমি সবাব সামনেই বিদীধ্যমাণা পৃথিবী এবং বিদীর্ণ হযে 
পতনোদ্ঠত পর্বত শিখবগুলি মন্ত্রবলে অভিমন্ত্রিত কবে পূর্ধের ন্যায 

স্থাপন কবতে পাঁরি। এই চেতন-অচেতন ও স্থাবব-জজমাত্মবক জগৎকে 

বিনাশেব জন্ উৎপন্ন মহীকৌলাহলকাবী ভ্ঙ্কব শিলাবৃষ্টি অথবা প্রবল 
বাযু বেগকেও আমি সদা সমস্ত প্রাণিদেব উপব দযা কবে সকলেব 
সামনেই শান্ত কবতে পাবি। আমাৰ দ্বাব! স্তস্তিত জলেব উপব দিয়ে 

ব্থ ও পদাতিক সৈন্তবাহিনী যেতে পাববে। একমীত্র আমিই দৈব, ও 

আস্থবিক শক্তি সমূহ প্রবর্তন কবতে পাঁবি। (দেবাস্থুবাণাং ভাবানা- 

মহমেকঃ প্রবতিতা।) আমি যে কোন কাঁজেব জন্য যে যে দেশে 

অনেক সৈন্ত নিষে যাব, সেই সব স্থানে যেখানে আমাব ইচ্ছা হবে, 
সেই সব স্থানে আমীব অশ্ব যেতে পাববে। আমাৰ বাঁজ্যে সর্গাদি 
ভযঙ্কব জীবন্ত নেই। যদিও কোন ভয়ঙ্কব প্রাণী থাকে, তাবা, আমাৰ 

মন্ত্র বলে অহিংস হযে বাস কবে। আমাব বাজ্যে প্রচুব বর্ষণ হয়। 

সব প্রজাবাই ধাঁমিক, আমাৰ বাজ্যে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিব উপদ্রব 

নেই। যাদেব উপব আমি দ্বেষ কবি, তীদেব বক্ষা কব্বাৰ সাহস 
অশ্বিনীকুমাব যুগল, বাষুঃ অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্মবও নেই। 

যদি হোতে সমর্থাঃ স্যর্মদ্দিবন্ত্রীতুমপ্তসা । 

ন ম্ম ব্রযৌদশ সমাঃ পার্থা দুঃখমবানযুং॥ (উঃ) ৬১১৯ 
-যদি তীবা আমাব শক্রদেব অনাযাসে বক্ষ কবতে পাঁৰতেন, তাহলে 
কুন্তী পুত্রগণ ত্রযোদশ বর্ধকাল ধবে কষ্টভোগ কবত না। 

আমি আপনাকে বলছি, আমি যাঁকে ছেষ কবি তাঁকে দেবতা, 
গন্বর্ব, অনুব ও বাক্ষদগণও বক্ষা করতে পাববে না। আমি আমাৰ 

শত্রু ও মিত্রদেব বিষষ শুভ এবং অণ্ভ ঘা চিন্তা কবি না কেন, তা 
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পূর্বে কখনও নিক্ষল হযনি। আমাৰ মাহাত্য সকলেই সচক্ষে 
দেখেছে। আমি কেবল আপনাকে আশ্বাস দেবাব জন্তই এ বিষ 
বললাম- আত্মপ্রশংসা কববাঁব জন্য নয়। তিনি আবও জাঁঘালেন 

তাঁর শক্তি ও তাঁর আশ্রিত ভীগ্ম, আচার্য দ্রোণ, কপাচার্য, শল্য ও 
শল-_এবা অন্ত বিগ্ভাৰ ষ৷ জানেন তা সবই তিনি জানেন। 

ছুর্যোধনেব উপবোক্ত দণ্তে একদিকে যেমন তীঁব অহমিকা! প্রকাশ 
পেয়েছে তেমনি অন্য দিকে তপশ্চর্্যাৰ ছাবা তিনি প্রচণ্ড শক্তিৰ 
অধিকাবী ছিলেন তাঁব প্রমাণ ও পাঁওযা যাঁষ। তাই অনেক 

অলৌকিক কাজই তিনি করতে পাঁবেন। বাঁবণ যেমন তপস্তার বলে 
এমন অম্তি পবাক্রমেব অধীশ্বব হয়েছিলেন দুর্যোধনও বোঁধ হয 
সেববপ কোন প্রকাব যোগ সাধন কবতেন। নতুবা পুর্বে উল্লিখিত 
কাঁজ ভাব দ্বারা কিবপে সম্ভব হতো । 

পাঁওবদের দূত বপে স্বযং কৃষ্ণ আসছেন জানতে পেবে ধৃতবাষ্ট্র 
কৃষ্ণকে অন্তষ্ট কববাব জন্য যথোঁচিত ব্যবস্থা কবতে বললেন। বাজা 

ছুর্ধোধন তখন স্থানে স্থানে সুন্দৰ সভা মণ্ডপ ও বিশ্রাম স্থান নির্মাণের 

জন্য আদেশ -দিলেন, শিল্পীবা বিভিন্ন রমণীয় স্থানে পৃথক পুথক ভাবে 
নানাপ্রকাব বে পবিপুর্ণ বনু বিশ্রাম স্থান কবলেন। বিবিধ গুণ যুক্ত 
বিচিত্র বহু আসন, স্ত্রী, সুগন্ধি পদার্থ, অঙ্গতূণ, সুক্ষ বন্ত, অন্ন ও পানীয 

বিবিধ ভোজন এবং স্গন্ক পুষ্পমালা প্রভৃতি ছূর্যোধন সেই সেই স্থানে 
রাখলেন। বিশেষতঃ বুকস্থল নাঁমক গ্রামে বাঁস কববাব অন্ত ছুধৌধন 

যে বিশ্রাম স্থান তৈরী কবাঁলেন, ত| অত্যন্ত মনোবম ও প্রচুব বত্ব- 

বাঁজিতে পরিপূর্ণ ছিল । মান্গুষেব ছূর্লভ এই সব দেবোচিত ব্যবস্থা 

করলেন। 

কিন্তু কৃষ্ণ এই সব বিশ্রাম স্থীনেব প্রতি দূকপাত না কবে 

কৌববদের বিশ্রাম স্থান হস্তিনাপুব অভিমুখে গমন কবলেন। খুতবা 

বিহ্বকে কৃষ্ণকে পাঁবিতোঁধিক দান কববাব ইচ্ছা প্রকাশ (খৃতবা 
চবিত্র দ্রষ্টব্য ) কবলেন, এবং ছুঃশীসনেব ভবনে তীব অবস্থানের 
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ব্যবস্থা কবতেন বললেন। বিছুব জানালেন কৃষ্ণ আপনার দেওয়া 

পদধৌত কববাঁব জন্য জলপূর্ণ কলস এবং কুশল প্রশ্ন ব্যতীত অন্ত 
কৌন বস্ত গ্রহণ কববেন না। তিনি (কৃষ্ণ) আপনাঁৰ ও ছুর্যোধনেৰ 

পাগবদেব সঙ্গে সন্ধি কবিষে শান্তি স্থাপন কবতে অভিলাষী হয়েছেন । 
অতএব আপনি তাব এই আজ্ঞা পালন ককন। 

তখন ছুর্যোধন বললেন, বিছুব ঠিক বলেছেন। কৃষ্ণকে পাব 

পক্ষ হতে স্বপক্ষে আনা কখনই সম্ভব নয়। ধুতবাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে 

তিনি বললেন, আপনি যে তাকে বু ধন বত দান কবতে .ইচ্ছা 
কবছেন, তা কখনও তীকে দেবেন না। কাঁবণ তিনি এ সব বস্তব 
অধিকাবী নন। কিস্ত আমি এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিষেধ কবছি যে, কৃষ্ণ 
মনে কববে যে, এবা ভীত হযে আমাষ পৃজা করছে। (ভযার্দচতি 

মামিতি।) 
অবমানশ্চ ঘত্র স্তাৎ ক্ষত্রিযস্ত বিশাম্পতে । 
ন তং কুর্্যাদ্ বুধঃ কাধমিতি মে নিশ্চিতা মতি; ॥ । উঃ) ৮৮1৪ 
যেখানে ক্ষত্রিষেব অপমান হবে, সেখানে জ্ঞানবান ক্ষত্রিয়ের 

পক্ষে সেইৰপ কাজ কব! উচিত হবে নাঁ। এটা আমাব নিশ্চিত 

পিদ্ধান্ত। 

কৃষ্ণ কেবল এই মন্ুষ্যলোকেবই নহে, তিন লোকেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
পুরুষ বলে পবম পূজনীয এ কথা আমাব জানা আছে। তবু আমাৰ 
মত হল, এই সময তকে কিছু দেবাব প্রয়োজন নেই। কারণ যখন 
কলহ আবম্ত হযেছে, তখন অতিথি সৎকাবেব দ্বাবা প্রেম দেখাবেন 
মাত্র, ভাব শান্তি হবে না। 

ছুর্ধোধনেব কথা শুনে ভীম্ম ধৃতবাট্ুকে বললেন, এমন কিছু কৰা 
উচিত নয যাতে তাঁৰ অপমান বা অবহেলা প্রকাশ পাঁষ। ববং কৃষ্ণ 
যে সদ্ধিব প্রস্তাব নিষে আসছেন, তা গ্রহণ কবা উচিত। 

ছুধোধন বললেন, পিতামহ, আমি এমন কোন সম্ভাবনা দেখছি না 
ষে আমবা পাগুবদেব সঙ্গে সাঁবাজীবন মিলিত ভাবে সমগ্র এষ্বর্য 
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উপভোগ কবব। আমি স্থিব কৰেছি কৃষ্ণ এখানে আসলে তীকে 

বন্দী করব। 

তশ্মিন্ বন্ধে ভবষ্তি বৃফয়ঃ পৃথিবী তথা । 

 পীবাশ্চ বিধেয়। মে স চ প্রীতবিহৈত্যতি ॥ (উঃ) ৮৮১৪ 

_তিনি বন্দী হলে সমস্ত যহ্বংশ, পাগুববা ও এই পুথিবী আমাব 

আজ্ঞার অধীন হবে। কৃষ্ণ কাল এখানে এসে উপস্থিত হবেন। 

কাশীদাসী মহাভীরতে দুর্যোধন দুতবগী কুষ্ণকে বন্দী করবাৰ 

অভিলাষ ব্যক্ত কবে এপ বললেন__ 

পাগুবেব পক্ষ দেখি দেব নাবাষণ-। 

পাগডবের গতি কৃষ্ণ পাণুব-জীবন ॥ 

কৃত্যা কবি বান্ধি এবে বাখ শ্রীনিবাস । 

দত্ত উপাঁড়িলে যেন ভূজন্গ নিবাশ ॥ 

কৃষ্ণ বিনা মবিবেক পা অঙ্গজনু। 

জলহীন মীন যেন নাহি ধবে তন্ু। (উঃ) 

ছুর্ধোধন ছাড়া এমন অশিষ্ট আঁচবণ ও অনঙ্গত বচন আর কাবো 

পক্ষেই সম্ভব নয়। অন্থাত্র গান্ধাবী দুর্যোধনকে পাগুবদেব সঙ্গে সন্ধি 

কবতে বলাষ উত্তবে ছুর্যোধন বলেছেন-_ 

হেন বাক্য মাতা নাহি বলিও কখন । 
কর্ণ মোৰ পক্ষ আব দ্রোগ মহাশষ ॥ 

পিতামহ ভীম্ম বীব সংগ্রামে ছুর্জয়। 

অশ্বথামা কৃতবর্গা কূপ মহাবীৰ ॥ 

শল্য মন্্েশ্বব বাজ! সংগ্রামে সুধীব। 

লক্ষ লক্ষ বীবগণ আমাৰ সহাঁয ॥ 

পাঁওুপুরে মবেতে মীবিব হেলায়। 

পাণ্ুবের পবাঁজয় মৌব হবে জয ॥ । উঃ) 

বাবণের সঙ্গে ছুর্যোধনে এখানে সাদৃশ্য দেখা যায়। বাবণকে 

তার মাতামহী জানী ও ভ্রীতা বিভীবণ বামে সঙ্গে সন্ধি কবতে বলার, 
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তিনি যেমন আঁপন শক্তিতে মত্ত হয়ে তীদেব হিত উক্তি উপেক্ষা কৰে 

তীদেব অপমাণিত কবতে দ্বিধা বোধ কবেননি, ছূর্যোধনও তেমনি 

গুকজনদেব হিভোপদেশ উপেক্ষা কবে তাদেব প্রতি অশিষ্ট ব্যবহাব 

কবতে দ্বিধা কবেননি। 

ধৃতবাষ্টর ব্যথিত হবে বললেন, কৃষ্ণ দূত ৰপে আসছেন। দৃতকে 
বন্দী কৰা যাঁঘ না। ভীত্ম দুর্যোধনেব কুমন্ত্রণা শুনে জ্ুদ্ধ হয়ে সভা! 

ত্যাগ কবলেন। 

কুম্তীব সঙ্গে দেখা কবে কৃষ্ণ ছুর্যোধনেৰ বাঁস ভবনেৰ অভিমুখে 
যাত্রা কবলেন। তিনি দেখলেন ছুর্যোধনেব পাশে ছুঃশাসন, কর্ণ ও 

শকুনি - এই তিন জনও আসনে উপবিষ্ট আছেন। ছুর্ধোধন কৃষ্ণকে 

ভোজনেব জন্ত নিমন্ত্রণ কবলেন। কিন্তু কেশব তা! গ্রহণ কবলেন না । 

তখন দ্র্ধোধন কর্ণের সঙ্গে পবামর্শ কবে কৌবব সভায় কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস 
কবলেন, আপনাব জন্য অন্ন, জল, বস্ত্র ও শয্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু 

প্রস্তুত কবেছি, আপনি কি তা গ্রহণ কববেন না? আপনি তো 
উভয পক্ষকেই সাহায্য কবেছেন এবং উভয পক্ষেবই হিত কামন! 
কবেন। আপনি ধৃতবাষ্ট্রে সন্বদ্ধী ও হন। ধর্শ ও অর্থ সম্বন্ধে 
আপনাব সম্পুর্ণ জ্ঞানও আছে। তথাপি আমাব আতিথ্য গ্রহণ না 
কবাব কি করাব কি কাবণ-_আমি শুনতে চাই। 

কৃষ্ণ বললেন দূত নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হলেই ভোজন ও জন্মান 
স্বীকাব কবে থাঁকে। তুমিও আমাৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওযাব পৰই আমাৰ 
ও আমাব মন্ত্রিদেব সকাব কববে। 

ছুর্যোধন প্রত্তযত্ববে বললেন, আমাদেব সঙ্গে আপনাব এবপ 

ব্যবহাৰ কব! উচিত না। আপনা উদ্দেশ্য সফল হোক বা না হোক 
- আমবা তো আপনাঁব সম্মানের জন্য উদ্যুক্ত আছি। আমবা ত৷ 
কবতে পাবলাম না । আমাদেব এমন কোন কাবণ জান! নেই, যাব 
জন্য আপনি আমাদেব গ্রীতি পূণ চিত্তেব সম্মান গ্রহণ কবলেন না। 

আঁপনাৰ সঙ্গে আমাদেব কোনও শক্রতাও নেই এবং কোন বিবাদ 
শপ স্পি 
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নেই। এইসব বিষয চিন্তা কবে আপনি আমাদেব এবপ কথা বলতে 
পাঁবেন না। 

ছূর্ষোধন শঠতা যথা সম্ভব ডাকবাঁৰ চেষ্টা কৰলেও তীব ধূর্ত চবিত্র 
কৃষ্ণের সামনে গ্রকাশ হয়ে পডে। 

কৃষ্ণ হেসে বললেন, আমি কাঁম, ক্রোধ, দ্বেষ, স্বার্থপবতা, কপটত! 

ও লোভেব বশবন্তা হয়ে কোন প্রকারেই ধর্মকে ত্যাগ কবতে পাবি না! 
কাব্ও গৃহে অন্ন প্রেম বশত; ভোজন কব! হয়, আবাব কাঁবও গৃহে অঙ্ন 
বিপদে পড়ে ভোঁজন কবা হয। এই অবস্থা তুমি তো আমাব সঙ্গে 
প্রেম ভাব বাখনি এবং আমি বিপদেও পভিনি। 

পাগুবরা তোমাব ভাতা, তাবা প্রিয়ানুবর্তী ও সমস্ত সদৃগ্রণে 

বিভুষিত। তথাপি তুমি জম্মেব পৰ হতেই তাঁদেব সঙ্গে অকাবণে 

হিংসা কর। বিনা কাবণে তাদেব সঙ্গে দ্বেষ কৰা তোমাৰ উচিত না। 

পাগুবৰা সর্বদা নিজ ধর্মেই নিবত থাকে । সুতবাং তাদেব বিকদ্ধে 

কোন্ ব্যক্তি কি বলতে পাবে? 

যস্তান ছেট্টি স মাং দ্বেটটি যন্তাননু স মামনু। 

একাত্ম মাং গত বিদ্ধি পাগুবৈরধর্মচাবিভিঃ॥ (উঃ) ৯১২৮ 

--যে পাগুবদেব ছ্েষ করে, সে আমাকেও দ্বেষ কবে এবং যে 

তাদের অন্থকুল, সে আমাবও অনুকূলে । তুমি ধর্মাত্ব! পাওবদেব সঙ্গে 

আমাকে একাত্ম বপেই জানিও। 
যেব্মক্তি কাম ও ক্রোধেব বশব্তী হযে মৌহবশতঃ কোন গুণবান্ 

পুরুষের সঙ্গে বিবোঁধ কবতে ইচ্ছা কবে, তাকে সকল মানুষে মধ্যে 

অধম বলা হয়ে থাকে । 

যে ব্যক্তি গুণী জ্ঞাতিদেব মোহ ও লোভ দৃষ্টিতে দেখতে ইচ্ছা কবে, 

নিজে মন ও ক্রোধকে জয় কবতে অসমর্থ, সেই ব্যজি দীর্ঘকাল পর্যন্ত 

রাজ-এর্ঘ ভোগ কবতে পাঁবে না। যে ব্যক্তি অপ্রির হলেও গুদীদেব 

নিজেব ব্যবহাবে বঙ্ীভূত করে, সে চিবকালেব জন্য যশম্থী হয। 

তোমাৰ অন্ন দুর্ভীবনাতে দুষিত, দেইজন্ত আমাৰ ভৌভন 
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কববাঁবৰ যোগ্য নয। আমাৰ পক্ষে এখানে একমাত্র বিছ্রবেব অন্ন 

ভোজন কবাব যোগ্য। (ক্ষর্তুবেকস্ত ভোক্তব্যমিতি ) 
এ কথা বলে কৃষ্ণ বিছ্ববেব গৃহাভিমুখে চললেন । বিছ্ুব ছুর্যোধনেব 

কুমনত্রণাব কথা প্রকাশ কবে কৃষ্ণকে কৌবব সভাঁষ যেতে বাবণ 

কবলেন। তিনি আবও বললেন ষে সব নৃপতিবা কৃষ্ণেব সঙ্গে শত্রুত। 

কবেছিলেন, এবং যাঁদেব তিনি সর্বস্ব হবণ কবেছিলেন, তাঁবা সকলে 

আপনাব ভবে ছুর্যোধনেব শবণাপন্ন হয়েছেন ও কর্ণেব সঙ্গে বুক্ত হযে 
বীবত্ব দেখাঁতে উদ্যোগী । | 

কৃষ্ণ কৌবব ও পাগুবদেব মধ্যে সদ্ধি স্থাপনেৰ প্রযোজনীযতাব 
কথা বিছ্ববকে বুঝালেন। (কৃষ্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য । 

দুর্যোধন ও শকুনি সান্ধ্যাপোসনাষ ব্যাপুৃত কৃষ্ণেৰ নিকট আদলেন 
এবং তাকে বললেন গোবিন্দ, মহাবাঁজ ধূতবাষ্টু সভাতে উপস্থিত 
হযেছেন। ভীন্ম প্রভৃতি কৌববগণ ও ভূপতিবা আপনাকে সেখানে 
দর্শন কবাব প্রার্থনা জানিষেছেন। কৃ বিদ্রবেব সঙ্গে বথে আবোহণ 

কবলেন। কৃষ্ণ কৌবব সভীষ প্রভাবশালী ভাষণ দিলেন। তিনি 
ভাব ভাষণে নানা! জনের কথাব উল্লেখ কবে উপদেশ দেন। 

কণ্ধ মুনিও ছুর্যোধনকে উপদেশ দিযে বললেন, তুমিও যতক্ষণ না 
ব্ণভূমিতে বীব পাঁগুবদেব সম্মুখীন হচ্ছ, ততক্ষণ জীবন ধাবণ কবতে 
সক্ষম হবে। ভীম ও অর্জুন যুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে না বিনাশ কববে ? 
বিষ, বাধু। ইন্দ্র, ধর্মবাজ যম, অশ্বিনীকুমাবদ্ষ--এই সব দেবতাই 
তোমাঁব বিকদ্ধে, তুমি কি কাঁবণে এই দেবতাঁগণকে দেখবাঁৰ সাহস 
কবতে পাব? স্ৃতবাং এই বিবোধে তৌমাব কিছুই লাঁভ হবে ন|। 
তুমি পাণুবদেব সঙ্গে সন্ধি কব। কৃষ্ণকে সহায পে পেষে তুমি 
নিজ কুলকে বক্ষা কবাঁব জন্ত সচেষ্ট হও । নাঁবদ বিষ্তব মাহা প্রত্যক্ষ 
ভাবে দর্শন কবেছিলেন। সেই চক্র ও গদাধবধাবী শ্রীবিষুই শ্রীকৃষ্ণ । 

কণ্ব মুনিব কথা শুনে সেই সময ছূর্যোধন ভ্রকুটি কবে দীর্ঘশ্বাস 
ফেলে কর্ণেব দিকে তাঁকিষে উচ্ৈঃস্ববে হাস্য কবতে লাগলেন। 
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তিনি কথ ষুনির বাক্য “অবহেলা কবে নিজ জজ্ঘাদেশে হাত বুলিযে 
বললেন-_মহবি, বিধাতা আমাকে যেবপ সুত্রি করেছেন, যা অবশ্থন্তাবী 
“এবং আমাৰ যেৰপ অবস্থা, আমি সেইভাবে কীজ কবছি। আঁপনাব! 

কেন এই প্রলীপ বাক্য বলছেন। 

ব্যাসদেব দুর্যোধনকে হিতোপদেশ দিয়েছেন, ভীন্মদেবও তীব যা 
উচিত ও কর্তব্য ত বলেছেন এবং দেবি নাবদও তীকে বনু প্রকাবেব 

উদ্বাহবণ দিয়ে উপদেশ দিয়ে বলেছেন__ 

দূর্যোধন তুমি অভিমান ও ক্রোধ ত্যাগ কর। পাওবদের সঙ্গে 

সন্ধি স্থাপন কর এবং ক্রোধকে বর্জন কব। তুমি নিজ সুহদদেব 

হিতকব বাক্য গ্রহণ কব এবং অসত্য আচব্ণ ত্যাগ কব। নতুবা 

শভিশীলী পাওবদেব সঙ্গে বদি ফুদ্ধ ঘোবণা কব তোমাব সঙ্কট 

অবন্যস্ভাবী ! 
দদ্দাতি যৎ পাঁধিব যৎ কবোতি 

যদ বা তপক্তপ্যতি যজ্জুহোতি। 

ন তন্ত নাশোহস্তি ন চাপকধো 

নান্ন্তদক্সাতি স এব কর্তা ॥ (উঃ) ১২৩২২ 

_ মানুষ যা দীন কবে বে কর্সেব অনুষ্ঠান কৰে, যেবপ তপস্তায় 

প্রবৃত্ত হয এবং হোঁম কবে, তাব এই কর্ম নষ্ট হয় না এবং তা 

কমেও যাঁয় লা। তাব কৃত কর্ম অপবে ভোগ করে না, কর্তা স্বয়ই 

নিজেব শুভাশুভ কর্মেব ফল ভোগ কবে থাকে । 

রাষ্ট্র কষ্তকে বললেন, আমি যা কবছি তা আমার অভি
প্রেত 

নয। আমাৰ দুবাত্মা পুত্ররা আমীৰ কথা মান্ত কবে ন। শীস্তরে 

অনুশাসন উ্লজ্ঘনকাবী আমার এই ঘূর্ঘ পুত্র ছর্যোধনকে আপনি 

বুঝিয়ে সংপথে আনতে চেষ্টা করুন। সে সৎ পুকষদেব কথা শুনতে 

চায় না। সে গান্ধীবী, বুদ্ধিমান বিছ্ব, হিতাকাজী ভীম্ম প্রভৃতিব 

কথা শোনে না। ছূবাত্বা দুর্যোধনেব বুদ্ধি পাপে আসজ। সে 

কেবল পাঁপ চিন্তাই কবে, থে জব ও বিবেকহীন। আপনি একে 
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প্রবৌধ দ্িন। আপনি ঘদি একে দিষে সন্ধি স্থাপন কবাঁতে পাবেন, 

তাহলে আপনি সুহ্ৃদদেব এক মহৎ কাঁজ সম্পন্ন কবলেন। 

ধৃতবাষ্টর দুর্যৌধনেব প্রকৃত চবিত্রেব বর্ণনা দিতে কিছু মাত্র কুষ্া 
বোধ কবলেন না। 

অতঃপর কৃষ্ণ ছুধৌধনকে বুঝাঁবাৰ চেষ্টা কবে বললেন, ছুর্যোধন, 

তুমি মহাপুকষদেব বংশে জন্মেছ। সমস্ত উত্তম গুণাবলী তোমাৰ 
মধ্যে আছে অতএব তুমি আমাৰ এই সৎ পবামর্শ অবশ্যই গ্রহণ 
করবে। তুমি জ্ঞানী, পবম উৎসাহী, শৌর্যশালী বীব, মনম্বী এবং 
বু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, পাগুবদেব সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কৰ। কৃষ্ণ পাণ্ডবদেব 

শক্তিব উল্লেখ কবেন। ধাদের শক্তিব উপব নির্ভব কবে ছুর্যোধন 

যুদ্ধ কৰতে যাচ্ছেন, তাঁবা পাঁওবদেব নিকট কত দূর্বল তাঁব বর্ণনা 
কবে বললেন, তুমি নিজেব পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও শ্যালক সন্বন্ধী__ 
এই সকলেব দ্রিকেই একবাঁব দৃষ্টিপাত কর। এই ভব্তবংশ যেন 
তোমাৰ জন্য নষ্ট না হয। এই বংশে পবাঁজয না হোক এবং 
তুমিও স্বীয কীত্তি নাশ কবে কুলঘাতী বলে কলঙ্কিত হযো না। 
পাগ্ববা তোমাকেই যুববাজ পদে অভিষিক্ত কববে এবং তোমাৰ 
পিতা ধুতবাস্ট্রকে মহাবাজপদে ববণ কববে। কুন্তী পুত্রদেব অদ্ধেক 
বাজ্য প্রদান কবে ন্বযং এই বিশাল এখর্য ভোগ কব। পাঁগুবদেব 
সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে এবং নিজ হিতৈষীদেব কথা" মান্য কবে 
মিত্রদেব সঙ্গে দীর্ঘকাল সুখ শান্তিতে বাস কব। 

ভীম্ম, ভ্ররোণ, বিছুব, ধৃতবাষ্ট্র ও ছুধৌধনকে বিবিধ প্রকাঁবে ও নানা 
যুক্তি দিষে বৌবাঁলেন । 

ছুর্ষোধন কৃষ্ণকে বললেন, ভাঁল কবে বিবেচনা কৰে আপনাব এই 
কথা মনে কব! উচিত ছিল। আপনি আমাকে দৌধী সাব্যস্ত কৰে 
আমাৰ নিন্দা কবেছেন। আমি দেখছি আপনি, বিদ্বব, পিতা, আচাধ 
দ্রোণ ও পিতামহ ভীম্ম কেবল আমাকেই দোঁধী বলছেন । কিন্তু আমি 
কোন দোঁষ কবিনি। 
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পাগবদেব প্রিব পাশা খেলা । এইজন্ত তাঁবা এ দূত ক্রীভায় 

প্রবৃত্ত হধ। মাঁতুল শকুনি তাঁদেব বাজ্য জয় করে নেয, এতে আমাঁব 
কি দোষ আছে? সেই পাশ! খেলায় তাবা যে সমস্ত ধন হাবিষে 
ছিল, সেই সবই তখন তাঁদেব ফিবিযে দেওয়া হযেছিল। পাঁগুববা 

প্লুনবায় পাশা খেলাষ পবাস্ত হয়ে বনে গেল, এতে আমাদেব অপবাধ 

কোথায? আমাদেব কোন অপবাঁধে অসমর্থ পাণুববা শক্রব সঙ্গে 
মিলিত হযে আমাদেব সঙ্গে বিবোধ কবছে এবং এটা কবেও সহজ 
শক্রব ন্যায় আনন্দিত হচ্ছে। 

ন চাপি বস্বমুগ্রেণ কর্মনা বচনেন বা। 

্রতুষ্টাঃ প্রণমামেহ ভঘাদপি শতক্রতুম্॥ (উঃ) ১২৭১২ 
-আমবা কাবও কোন উগ্র কর্ম ও কঠোব বাক্যে ভীত হযে ক্ষাত্র 
ধর্ম হতে ভষ্ট হযে সাক্ষাৎ ইন্দ্রে সামনেও নত মস্তক হুব না। 

নিজেব ধর্মেব দিকে দৃষ্টি বেখে যদি আমবা যুদ্ধে কোন সমযে 
অস্ত্রের আঘাতে নিহত ও হই, তবে উহাই আমাদেব পক্ষে স্বর্গ 

প্রাপক হবে। 

সুখ্যশ্চৈবৈষ নো। ধর্ম; কষত্রিয়াণাং জনার্দন । 
যচ্ছয়ীমহি সংগ্রামে শরতন্লগতা বযম্ ॥ (উ?) ১২৭১৬ 

- জনার্দন, ক্ষত্রি আমাদেব এটাই হল প্রধান ধর্ম যে, সংগ্রামে 

আমবা বণ শখ্যাঁধ শন কবি । 

বীব পুকষেব উচিত তিনি সর্বদী চেষ্টা কববেন, কাবও নিকট 
নত মস্তক হবেন না। কাবণ উদ্ভোগ কবাই পুকষেব কর্তব্য- 
পুকঘার্থ। বীব পুকষ ববং অসমযে বিনষ্ট হবেন, তথাপি কাবও 

নিকট মত্তক নত কববেন না। (অপ্যপর্বণি ভজ্যেত ন নমেদিহ 

কহিচিৎ।) আমাব মত ব্যক্তিব পক্ষে কেবল ধর্ম ও ত্রান্মণগণকেই 

প্রণাম কৰা কর্তব্য। (ধর্মী চৈব প্রণমেদ্ ব্রা্ণেভ্যশ্চ মদিধঃ 1) 

আমাৰ পিতা পূর্বে আমাকে যে বাজ্য ভাগ কবে দিষেছেন, তা 

কোন ব্যত্তিই আমাকে জয না কবে কখনও লাভ কবতে পাঁববে 
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না। পূর্বে পাণগুবদেব যে বাজ্য ভাগ দেওযা হযেছিল, তা তাদের 
দেওযা উচিত হযনি। কাবণ তখন আমি বালক ও পবাধীন ছিলাম, 
সেজন্য না জেনে বাঁ ভয বশত যা কিছু তাদেব দেওয়া! হয়েছিল, তা 
পুনবাঁষ পাগ্ডববা পাবে না। দৃঢ়তাঁৰ সঙ্গে ছুধধৌধন বললেন, 

দুর্যোধনকে জয না কবে পাগুববা স্ুঁচেব অগ্রভাগেব অংশ জমিও পাবে 

না। 

দুর্যোধনেব উপবোৌক্তি হতে তীব দু মনেব পবিচষ পাওয়া যায । 

বীব ক্ষত্রিষেব হ্যা তীব উক্তি। তীব উদ্ধত শিব তিনি কাঁবও কাছে 
নত কবতে বাঁজি নন। তাঁব চেষে মৃত্যুও তীব নিকট শ্রেহঃ। যুক্তিও 
ভাব নিভকি। কিন্তু তবু তাবই মধ্যে তাৰ নীচ মনেব খানিকটা 
ক্লেদ বেবিষে পডেছে। তাই পিত। ধূতবাষ্ট্র পাগুবদেব যা দান কবেছেন 

_দ্ুর্জন লোভী পুত্র ছুর্যোধন তা ছিনিষে নিষেছেন ছলে বলে 

কৌশলে এবং বিনা যুদ্ধে তা ফেবৎ দিতে বাজী নন। তিনি গুকজন 
ব্যক্তিদেৰ সবাইকে অভিযুক্ত কবেছেন একদেশদশীঁ দোষে দুষ্ট বলে। 
কিন্ত তিনি কি তাব প্রতিশ্রুতি ভঙ্ক কবছেন না? অক্ষ ক্রৌভাব 
সর্ত মতে ব্রযৌদশ বর্ষ পব পাগুববা তীদেব বাজ্য ফেব পাবেন । 

কিন্ত সেই অভিশপ্ত কাল উত্তীর্ণ হওয়াব পবও অহেতুক তীঁদেব এত 
লাঞ্ছিত কবাঁৰ পবও ভীদেব প্রাপ্য বাজ্য তিনি তাদেব ফেবৎ দিতে 
সম্মত হলেন না। 

ছুর্যোধন জ্ঞানতঃ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কবে তাব বীবত্বেব গাযে কাদ। 

মাখালেন। 

কৃষ্ণ কষ্ট হযে তাঁকে তিবস্কাৰ কবে বললেন, ব্ণভূমিতে তুমি বীব 
শয্যা শষন কবতে চীও। তোমাৰ এই আশা পূর্ণ হবে। তুমি 

মন্ত্রিগুলীব সঙ্গে ধৈর্য সহকাবে কিছু দিন স্থিব থাক। অচিবেই 

সংগ্রাম আবস্ত হবে। (কৃষ্ণ চবির দ্রষ্টব্য ) 

কৃষ্ণ বখন ছুর্যোধনকে তিবস্বাৰ কবছিলেন, তখন ছুঃশীসন অমর্ষ- 

দুর্যোধনকে কৌবব সভাষ বললেন-_ 
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বাজন, যদি আপনি স্বেচ্ছা পাগুবদের সঙ্গে সন্ধি না কবেন, তবে 

মনে হচ্ছে-কৌরববা আপনাকে বেঁধে কু্তীপুত্র যুধিভিবেব হাতে 
সমর্পণ করবে । পিতামহ ভীল্ম, আচার্য ভ্রোণ ও পিতা_এরা কর্ণকে 
আপনাকে ও আমাকে-_এই তিনজনকে পাগুবদেব হাঁতে তুলে দেবে। 

দুঃশীসনেব কথা! শুনে ছূর্যোধন বুধ হযে সেই স্থান হতে উঠে 

চলে গেলেন । তাঁব ভ্রাভাবা, মন্ত্রির্গ ও সহযোগী নৃপতিবাও তাঁব 

অনুগমন করলেন । 

দুর্যোধনেব এইবপ আঁচবণ খুবই গহিত, অশিষ্ট। মাননীয ব্যক্তিদেব 

তিনি এভাঁবে অপমাণিত কবতে দ্বিধা বোধ কবেননি। এব থেকেই 

প্রমানিত হয় ধৃতরাষ্টরৰে প্রশ্রয়ে তিনি কতটা ছুবিনীত হযে উঠেছেন। 
ভীম্বও বললেন, যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থকে ত্যাগ কবে ক্রোধেবই 

অনুসবণ কবে সেই ব্যক্তিকে শীন্রই বিপদে পড়তে দেখে তাব শক্রবা 

হাঁসতে থাকে । জনার্দন আমি বুঝতে পাবছি, এই সমস্ত ক্ষত্রিযবা 

যথাঁকালে পাকা ফলেব ন্যায় মৃত্যুয্ুখে পড়বে, যেহেতু এই সমস্ত 

ভূপতিগণই মৌহবশত নি মনত্রিগুলীব সঙ্গে এই দুর্যোধনেব অন্থকবণ 

কবছে। 
কৃষ্ণ ভীম্ম ও ভ্রোণকে বললেন, কুককুলের সমস্ত বৃথ্ধদেব অত্যন্ত 

অন্তা ষে আঁপনাবা দকলে এই মূর্খ দূর্যোধনকে বাঁজপদে বিষে 

এখন তাঁকে বল পূর্বক নিয়ত কবছেন না। তিনি কষেকটি দৃটান্তে 

মাধ্যমে ইহাৰ পবিণাঁমেব ছবি সবার সামনে তুলে ধরে বললেনঃ 

আপনাবা দূর্যোধন কণ” শকুনি এবং ছুঃশাসনকে বন্দী কবে পাগুবদেব 

নিকট সমর্পণ ককন। 
ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামন্তার্থে কুলং ত্যজেৎ। 

শ্রামং জনপৰস্ার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ | 'উই) ১২৮৪৯ 

_ সমস্ত কুলের মর্গলেব জন্-একজন পুকষকে, একটি গ্রামের হিতেৰ 

জন্য একটি কুলকে, জনপদের হিতের জন্য একটি গ্রীমকে এবং আত্ম- 

কল্যাণের জন্য সমস্ত ভূমগ্ুলকে ত্যাগ করবে। 
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রাজন, (ধৃতবাষ্্র) আপনি দুর্ধোধনকে বন্দী কবে পাঁগ্বদেব সঙ্গে 

সন্ধি ককন। আঁপনাঁৰ জন সমগ্র ক্ষত্রিয জাতি নষ্ট কোক - এইবপ 
যেন না হয়। 

ধৃতবাষ্ট্ কৃষ্ণেৰ কথা শুনে বিছবকে বললেন বুদ্ধিমতী ও দৃবদশিনী 
গীন্ধাবী দেবীকে এখানে নিযে এদ। আমি তার সঙ্গে এই ছুর্দদকে 
বুঝ্াবাৰ চেষ্টা কবব। 

দুর্যোধন লৌভেব বশবর্তী হয়ে পড়েছে। তাৰ বুদ্ধিও দুষিত হয়েছে। ছষ্টবাই এখন তা প্রধান সহাষ। এই অবস্থায় গান্ধারী যদি তাকে শীস্তি স্থাপনেব জন্ত উপদেশ দ্রিষে সং পথে আনতে 
পাবে। | গান্ধারী আসলেন ও ধৃতবান্ুকে পুত্রকে প্রশ্রয দেওযাঁব জন্ত 
অনুযোগ কবলেন ও বুঝাঁবাঁব (গান্ধাবী চবিতর দুষ্ট) জন্য ছুর্যোধনকে 
ডেকে পাঠালেন। 

দুর্যোধনেৰ চৌখ ছুটো রাগে ক্ষোভে আবক্ত। তিনি বাগে সাপে 
মত নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে জননীব কথা শুনবাৰ জন্য সভা! মধ্যে 
গুনঃ ফিবে আসলেন । 

গান্ধাবী ছুর্যোধনকে বুঝাবাৰ চেষ্টা কবে ব্যর্থ হলেন। হুর্ষোধন 
ক্রোধ বশতঃ পুনরায় সেখান হতে উঠে মন্ত্িদের কাছে ফিবে গেলেন। 
মেই সভা ভবন হতে বের হযে দূর্যোধন শকুনির সঙ্গে গুপ্তভাবে মন্ত্রণা 
কৰতে লাগলেন। ছুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও ছুঃশোসন পবামর্শ কবে 
ঠিক করেছিলেন যে কৃষ্ণ ধৃতবাষ্ট্ ও তীন্ম মিলিত হয়ে তাঁদের বন্দী 
কববাৰ পূর্বেই তীবা বলপূর্বক কৃষ্ণকে ক্দী কববেন, যেমন বিবৌচন 
পুত্র বলিকে দেববাজ ইন্দ্র বন্দী কবেছিলেন। কৃষ্ণ বন্দী হয়েছেন শুনে 
পাঁওববা তর ঘন্ত সর্পেব ন্যায অচেতন ও নিরুৎদাহ হযে পড়বে। 

ক পাওবদের কল্যাণকাবী ও কবচতুল্য বক্ষাকারী। সম্পূর্ণ সাততবংশেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ববদায়ক এই কৃষ্ণকে বন্দী কবলে সোমক- বংশীয়দেব সঙ্গে পাণুববা নিকগ্তম হয়ে পড়বে। সেইজন্য ভীবাজ্্ত 
১৬ 
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কেশবকে বন্দী কবে শত্রদেব সঙ্গে যুদ্ধ কববেন-_তাঁতে বাছা ধা 
যতই চীৎকাব ককন। 

হুর্যোধন যে কত হীন মনোবৃত্তিব তা ভাব এই টা হতে 
প্রকাশ পাচ্ছে। নতুবা! কৃষ্ে স্াষ দূতকে বন্দী কৰাৰ প্রস্তাব কোন 

সজ্জন, ধামিক বাঁজা দিতে পাবে না। কপট ছলনায় তিনি রাঁবণেব 

সমতুল্য। বাবণ যেমন সীতাব সবলতার সুযোগ নিষে সীতাকে হবণ 

কবেন। তেমনি ছুর্যোধনও তগবান কৃষ্ণকে বন্দী কবে পাগুবদেব জয 
কববাব স্বপ্ন দেখেছিলেন । 

' বুদিমান লাত্যকি ইঙ্গিতে ছুর্যোধনদেব ছুষ্ট অভিপ্রায বুঝতে 
পেবে কৃতবর্সাব সঙ্গে মিলিত হলেন এবং বললেন শীগগিব সৈল্- 

বাহিনীকে সংযোজিত কব এবং ব্বয়ং কবচ ধাবণ কবে বৃহাঁকাবে 
ঘণ্ডাযমান সৈম্যব সঙ্গে সভাভবনেব বহিদ্বাৰে অপেক্ষা কব। ইতিমধ্যে 

আমি কৃষ্ণকে এই সংবাদ জানিযে আসি। 

এই সংবাদ শুনে বিছুব ধূতবাষ্ট্রকে বললেন মনে হচ্ছে আঁপনাৰ 

সব পুত্রই কালেব বশীভূত হযে পড়েছে। সেইজন্) ভাবা এমন 
অপযশের ও অসম্ভব কাজ কবতে উদ্ধত হয়েছে । তিনি কৃষ্ণেব মহিমা 

বর্ণনা কবলেন। (বিদুব চবিত্র দ্রষ্টব্য ) বিদ্ুবেব কথা শেষ হবাব সঙ্গে 

সঙ্গে সকলকে শুনিষে ধৃতবান্রকে কৃষ্ণ বললেন, এই কৌবববা যদি 
আমাকে বলপূর্বক বন্দী কবতে পাঁবে তবে আপনি তাদেব অনুমতি 

ককন। তারা আমাকে বন্দী ককক না হয আমি তাদেব বন্দী কবি। 

যদিও আমি তাঁদেব বন্দী কবতে পাবি, কিন্ত আমি তেমন নিন্দনীঘ 

কাজ কবতে ইচ্ছক নই। আপনাঁব পুত্রবা পাগুবদেব এই্বর্য চুৰি 

কবার জন্য লোলুপ হযে পড়েছে, কিন্ত এব জন্য তাদেব নিজেদেব 

ধনও হাঁবাতে হবে। যদি এবা তাই চাষ, তবে ত যুধিটিবেব ইচ্ছা 

সফল হয়েছে বুঝতে হবে। যদি আমি আজই এদেব বন্দী কৰে 

পাগুবদেব হাতে সমর্পণ কবি, তবে তা কি ছৃক্ার্য হতে পাবে? বিস্ত 

এসব নিন্দনীষ কাঁজে আমাৰ প্রবৃত্তি নেই। ছুর্যোধন যে অভিলাষ 



বাবণ ও ছুর্যোধন ২৪৩ 

কবেছে, তাই হবে। আমি আপনাব সব পুত্রকে এজন্য অনুজ্ঞ| 

প্রদান করছি। 
এই কথা শুনে খৃতবাষ্ট্র বি্বকে বললেন, তুমি অতি সত্বব মিত্র 

মন্ত্রী, ভ্রাতা ও অন্ুগামীদেব সঙ্গে পাপী এবং বাঁজ্য লোভী ছুর্যোধনকে 

আমাব নিকট নিযে এস, যদি কোন প্রকাঁবে তাকে সৎ পথে আনতে 

পাঁবি। 

তখন বিছুব বাঁজাদেব সঙ্গে দুর্ধোধনকে তাঁৰ অনিচ্ছা সত্বেও 

ভ্রাতাদ্েব সঙ্গে সভামধ্যে আনলেন। সেই সময় কর্ণ, ছুঃশীসন ও 

অন্তান্ত বাজা পবিবৃত ছুর্যোধনকে ধৃতবাষ্ট্রী তীব পবিকল্পনাব জন্য 
তিরক্কার কবলেন। ( ধৃতবাষ্্র চবি ত্রষটব্য ) বিছ্ববও কৃষ্ণেব মহিমা ও 
ক্ষমতাঁব উল্লেখ কবে ছুধোধনকে পুনবাঁধ বুঝীতে চেষ্টা কবেন। 

অতঃপব কৃষ্ণ ছুর্যোধনকে বললেন-_ 

একোহহুমিতি বন্মোহান্সস্যসে মীং নুযোধন | 

পৰিভ্য স্ছ্বুদ্ধে গ্রহীতুং মাং চিকীর্যসি॥ উঃ) ১৩১২ 
--অত্যন্ত দুবু'দ্ধিপবাষণ ছুর্যোধন, তুনি নিজ মোহবশত; আমি একাকী 
এইবপ মনে কবছ এবং সেইজন্য আমাকে পবাভূত কৰে বন্দী কবতে 
ইচ্ছুক হযেছে। 

দেখ আমাৰ শবীবেই সমস্ত পাগুববা বষেছে। অন্ধক ও বৃষ্ধি- 
বশীষগণও এখানে বযেছে। আদিত্য, কদর ও মহধিবৃন্দে সঙ্গে 
বন্থগণও বিদ্কমান আছে। তাবপব তিনি কৌবব সভাষ সকলেব 
সমক্ষে বিশ্বব্প দর্শন কবিযে কৌবব সভা ত্যাগ কবলেন। (কৃষ্ণ 
চবিত্র দ্রষ্টব্য )। 

কুস্তী কৃষ্ণকে যে সমস্ত অর্থপূর্ণ ধর্মসঙ্গত, উত্তম ও ভযঙ্কৰ কথা 
বলেছেন, তা শুনে ভীগ্স ও ভ্রোণ ছুর্যোধনকে নানাভাবে বুঝীবাব চেষ্টা 
কবেন, এবং বললেন-- 

জ্যোতীংষি প্রতিকুলানি দাকণা মৃগপক্ষিণঃ । 
উৎপাত বিবিধা বীব দৃত্ান্তে কষত্রনাশনাঁঃ॥ (উঃ) ৯৩৮২১ 
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_-বীব, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ এখন প্রতিকুল। পশু ও পক্ষীবা ভয়্কব শব্দ 

কবছে এবং নানা প্রকাব উৎপাত দেখা যাচ্ছে, যাব ফলে ক্ষত্রিয়দেব 

বিনাশ নুচিত হচ্ছে। 
বিশেষত; আমাদের গৃহ মধ্যেই বহু ছুনিমিত্ত দেখতে পাচ্ছি। 

প্রজ্বলিত উদ্ক! সমূহ তৌমাব সৈন্তদেব ভযানক গীডুন কবছে। আমাদেব 
বাহনবা অপ্রসন্ন এবং মনে হচ্ছে যে, তাবা যেন বোদন কবছে। শকুনিবা 

তোমাব টসম্যদেব চাঁবদিক পবিবৃত কবে বসে আছে। এই নগব ও 

বাঁজভবন যেন পূর্বেব স্তায় আব শোভা পাচ্ছে না। দিকৃগুলি যেন 

গ্র্মলিত হচ্ছে এবং সেখানে শৃগালরা অমঙ্গল সূচক শব্দ কবছে। 

পাগুবদেব পরাক্রম ও তাদেব প্রতি বাঁব বাব ছুর্যোধনেব অন্যায় 

ছল কপট ব্যবহাবেব উল্লেখ করে বলেলন, যদি যুদ্ধ হয় তবে পাগুববা! 

মাত আজ্ঞনথসাবে কৌববদেব নিশ্চিত ধ্বংস কববে। 
তুমি পিতা, মাতা ও হিতৈষী আমাদেব কথা শোন। এখন সন্ধি 

বা যুদ্ধ _এই উভযই তোমাৰ ইচ্ছা। যদি তুমি সুহবদদেব কথা না 
শোন; তবে তোমাৰ সৈ্যদেব অর্জুনেব বাণাঘাতে গীড়িত হতে দেখে 

তুমি পৰে অনুতাপ কবতে বাধ্য হবে। যদি আমাদেব কথা তোমাৰ 

মনঃপৃত না হয, তবে যুদ্ধে যখন ভীমেব বিকট সিহনাদ ও অর্জুনেব 
গাণ্তীব ধন্ুব টঙ্কাবধবনি শুনবে, তখন তোমাৰ গুকজন ও 

হিতাকাজ্জীদেব কথা মনে হবে। 

তীঁদেব পবামর্শে ছুর্যোধনকে উদীস হতে দেখে ভীম্ম ও দ্রোণ 

পুনবাঁয় ছুর্যোধনকে বুঝাঁবার চেষ্টা কবেন। 

কৃষ্ণ চলে গেলে সেই সময় ছুর্যোধন কর্ণ, ছুঃশাসন ও শকুনিকে 
বললেন, কৃষ্ণ এখান হতে কৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করেননি। এজন্য 

তিন্নি পাগুবদেৰ যুদ্ধ কব্বাঁব জন্ত উত্তেজিত করবেন__এতে বিন্দুমাত্র 
সংশষ নেই। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ ইচ্ছা কবেন যে, পাগুবদের স্গে 

আমাৰ যুদ্ধ হোক। ভীম ও অর্ভুন- এই ছুই ভ্রাতা সর্বদা কৃেব 

আভ্রায় চলে. যুখিষ্টির ও ভীমেব বশীভূত। আমি পূর্বে সব ভাই- 
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এব সঙ্গে একে তিবস্কারও কবেছি। (নিকৃতশ্চ মযা পূর্বং সহ সর্বৈঃ 

সহোদবৈঃ। ) বিবাট ও দ্রেপদ ও পূর্ব হতেই আমাৰ সঙ্গে শক্রতাবদ্ধ। 

এঁবা পাণ্ব সৈন্তদেৰ সধগলক ও কৃষ্ণেব আজ্ঞাব অধীনে বিষ্যমান 
আছেন। অতএব আমাদেব সঙ্গে পাগ্ঁবদেব অতি ভযস্কব ও বোমাঞচ- 
কব যুদ্ধ হবে। স্থৃতবাৎ আপনাঁবা সকলে আলস্ত ছেডে যুদ্ধেব জন্য 

সর্বতোভাবে সজ্জিত হোন । 
আপনাবা কুকক্ষেত্রে শত শত সহম্র সহম্র সংখ্যা একপ শিবির 

নির্মাণ কবান, যাতে নিজেদের আবশক্যতা অন্ুসাবে পর্যাপ্ত অবকাশ 

থাকবে এবং শক্রবা ফেগুলিকে অধিকাৰ কবতে সক্ষম হবে না। এই 
সব শিবিবেব পাঁশেই জল ও কাঠেব প্রচুব স্থৃবিধা থাকবে । এদেব 

মধ্যে এমন ভাবে সব পথ হবে, যাব উপব দিষে খাগ্ সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে 
বহন কৰা যাবে এবং শক্রবা তা নষ্ট কবতে পাঁববে না। এদেব 

চাবদিকে অতি উচ্চ প্রাচীবাঁকাৰ ঝেষ্টনী কৰে দিতে হবে। এই সব 
শিবিব নানা প্রকাৰ অস্ত্রশস্ত্র পূর্ণ থাকবে এবং ধ্বজ -পতাকাদিতে 
স্থশোভিত থাকবে । শিবিবগুলিব মধ্যে যে নগব স্থাপিত হবে, সেই 
নগবেৰ বাইরে বহু সবল ও সমতল পথ এ অব শিবিবে যাবাঁৰ জন্য 

নির্মাণ কবতে হবে। আজই ঘোষণা কবে দিতে হবে যে আগামী 
কাল যুন্ধযাব্রা কবতে হবে এবং এতে কেউ যেন বিলম্ব না কবে। 

ভাব আদেশ সকলে হ্ৃষ্টচিন্তে গ্রহণ কবে শিবিব নির্মাণ কবাতে 
আবন্ত কবল, এবং যুদ্ধ যাত্রাব জান প্রস্ততি চললো । অতঃপৰ ছুর্যোধন 
একাদশ অক্ষৌহিনী সৈশ্য ভাগ কবলেন এবং পৃথক পৃথক অক্ষৌহিনী 
সৈন্যৰ সেনাপতিদেব অভিবেক কবাঁলেন। বুদ্ধিমান ছুর্যোধন ভাল- 
বপে পর্ধীলোচনা কবে বুদ্ধিমান ও বীব পুকবদেব সেনাপতি পদে ববণ 
কবলেন। 

কৃপাচার্চ, ভ্রোপাচার্য ও অশ্বথামা এবং মন্্রবাজ শল্য, সিন্কুবাজ, 
জঘদ্রথ, কন্বোজবাজ স্দক্ষিণ, কৃতবর্গী, কর্ণ, ভূবিশ্রবা, শকুনি এবং 
বাহনীক-_এই সমস্ত বুপতিদেব প্রথমে আহ্বান কবে ভীদেব সকলকে 
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পৃথক পৃথক এক এক অক্ষৌহিনী সৈন্যৰ নাঘকবপে নিশ্চিত কৰে বিধি- 
অন্ুসাবে তাদেব অভিষেক কবালেন। 

দিবসে দিবসে তেষাং প্রতিবেলঞ্চ ভাবত। 
চক্রে স বিবিধাঁঃ পুজাঃ প্রত্যক্ষ€ণ পুনঃ পুনঃ ॥ (উঃ) ১৫৫৩৪ 

-_ ভবত, ছুর্যোধন প্রতিদিন ও প্রত্যেক বেলায় এসব সেনাপতিকে 

বাবংবাব বিবিধ উপায়ে প্রত্যক্ষ ভাবে পুজা (সন্মান) কবতে 
লাগলেন । 

সেনাপতিদেব যাঁবা অনুগত ছিল, ছুর্যোধন তাঁদেবও সেইভাবে 

যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত কবে দিলেন । এইসব বাজাদেব সৈন্যবাও 
বাজা ছর্যোধনেব প্রি কাজ কবতে অভিলাধী হয়ে নিজ নিজ কাজে 

ব্যস্ত বইল। 
এখানে ধূর্ত ছুর্যোধনেব বিচক্ষণতাব প্রমাণ পাওয়া যাঁষ। তিনি 

বাঁজাদেব সেনাপতি পদ্দে অভিষিক্ত কবেই নিবস্ত হলেন না। তাঁদের 

মনোবপ্রনেব জন্য প্রত্যহ নানা উপচাবে ভাদেব সন্মানিত কবতে 

লাগলেন। পাণুবদেব প্রতি যেন তাদেব কোন দূর্বলতা না আসে 

এজন্যই কি তীঁব এই ব্যবস্থা? কৃতজ্ঞতাব খণে আবদ্ধ কবেই কি তিনি 

ভাঁদেব থেকে মবণ পণ আদায় কববাঁৰ চেষ্টা কবছিলেন। 

অতঃপব ছূর্বোধন ভীম্মেব নিকট গিষে যোড হাতে বললেন__ 
খতে সেনাপ্রণেতাঁবং পৃতনা স্থমহত্যপি। 
দীর্ষ্যতে যুদ্ধমাসাস্ত পিপীলিকপুটং যথা ॥ (উঃ) ১৫৬২ 

__য্ত বিশাল সৈল্াবাহিনীই হোক না, কেন, কোন একজন উপযুক্ত 

সেনাপতি ব্যতীত ভাবা যুদ্ধে পিগীলিকা! শ্রেণীব ন্যাঁঘ ছিন্ন ভিন্ন হযে 

যাঁবে। 
দুইজন পুকষেব বুদ্ধি কখনও সমান হয না । আঁবাঁব যদি উভযেই 

যোগ্য সেনাপতি হযে থাকেন, তবে তাঁদেব শৌর্য তখন পবষ্পবেব 
স্পর্ঘাব কাবণ হযে উঠে। 

আপনি সর্বদা আমাৰ হিতাঁকাজী এবং নীতিতে শুক্রাচার্ষেব 
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স্তাব। আপনাকে কেউ আপনা ইচ্ছা! ব্যতীত বিনাশ কবতে পাঁববে 

না। আপনি ধার্সিক, স্বৃতবাং আপনিই আমাদের প্রধান সেনাপতি 
হোন। 

অতঃপর ভীগ্ম কযেকটি সর্তে সেনাপতিপদ গ্রহণে সম্মত হোন। 

(ভীয্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি পাও পুত্রদেব বধ কববেন না। হয় 
কর্ণ পুর্বে যুদ্ধ কববে, অথবা তিনি পূর্বে যুদ্ধ কববেন। 

দুর্যোধন ভীষ্মেৰ সর্ত মেনে নিষে সেনাপতি পদে তব অভিষেক 
কবেন। তখন অশুভ আকাশবাণী শুনতে পাওয়া গেল। আকাশ 

হতে উক্কাপাঁত হল, আবও শত শত ভযানক উৎপাত আবন্ত হল। 

এইভাবে দুর্যোধন সৈম্যদেব দ্বাবা পবিবৃত হয়ে ও ভীস্ঘকে অগ্রে বেখে 

ভ্রাতৃগণেব সঙ্গে হস্তিনাপুব হতে বহিগত হলেন । 
গুকজনদেব উপদেশ, কৃষ্ব উপদেশ, তিবস্কাব কোন কিছুই 

ছ্ুযোধনকে তীব সঙ্কল্প হতে ব্ঢ্যিত কবতে পাঁবলো না। তিনি 

পাণ্রবদেব যুদ্ধে উদ্ধদ্ধ কববাব জন্য উলৃককে দূতৰপে পাঠালেন তিনি 
কর্ণ, ছুল্শাসন ও শকুনিব সঙ্গে পবামর্শ কবে উদুককে নির্জনে ডেকে 
বললেন তুমি যুধিষ্টিবকে বলবে-_ 

ধামিক হযে অধর্মে কেন মনোনিবেশ কবছ? ( বর্থং বা ধাঁমিকো 
ভূত্বা ত্বমধর্মে মনঃ কৃথাঃ ) আমাব বিশ্বাস ছিল, তুমি সমস্ত প্রাণীদেব 
অভয দান কবেছ; কিন্তু এখন দেখছি যে, তুমি এক নির্দয় ব্যক্তিব মত 
সমস্ত জগতকেই বিনাশ কবতে চাচ্ছ। তুমি কৃষ্ণকে দ্বিয়ে কৌবব 
সভাষ সংবাঁদ পাঁঠিবেছিলে যে শাস্তি ও যুদ্ধ--এই উভয়েব জন্ত তুমি 
প্রস্তুত আছ । সেই যুদ্ধেব সময এসেছে। যুধিন্টিব এই যুদ্ধেব জন্ত 
আমি সব কিছু কবেছি। (এতদর্থ ময! সর্যং কৃতমেতদ্ যুধিষিব |) 

কিং নু যুদ্ধাৎ পবং লাভঃ ক্ষত্রিয়ো। বহু মন্যাতে। 

কিঞ। ত্বং ক্ষত্রিয় কুলে জতিঃ সম্প্রথিতো ভূবি ॥ (লঃ) ১৬০৫১ 
_ক্ষত্রিয যুদ্ধ হতে অন্য কৌন লাভকে বড় বলে মনে কবে নাঁ। তুমিও 

তো৷ সেই ক্ষত্রিয কুলেই জন্মে এই পৃথিবীতে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ কবেছ। 
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ভ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্ধেব নিকট হতে অন্্রবিষ্ভা পেয়ে জাতি এবং 
বলে আমাব ন্যায় হয়েও তূমি কৃষ্ণেব আশ্রয় নিয়েছ। 

উলৃক, তুমি কৃষকে উদ্দেশ্ত কবে বলবে, জনার্দন, এখন পুবোগুবি 
প্রস্তুত হয়ে নিজেব ও পাঁগুবদেব মঙ্গলেৰ জন্য আমাদেব সঙ্গে যুদ্ধ কব। 

সভামধ্যে চ যদ বপং মাষযা কৃতবানসি । 
তৎ তখৈব পুনঃ কৃত্বা সার্জুনো মামভিদ্রব ॥ (উঃ) ১৬০৫৪ 

_সভামধ্যে মায। দ্বাব৷ যে বিকৃত ৰপ ধাবণ কবেছিলে, তুমি পুনবায় 
সেইবপ বপ ধাঁবণ কবে অর্ুনেব সঙ্গে আমার উপব যুদ্ধেব জন্য ধাবিত 
হ্ও। 
উলৃুককে তিনি আবও বললেন - 

ব্ষমপ্যুৎসহেম গ্যাং খঞ্চ গচ্ছেম মায়য়া। 

বসাতিলং বিশীমোহপি এন্দ্ং বা পুবমেব তু ॥ ( উঃ (১৬০1৫৬) 
_আমবা মাঘ বলে আকাশে উডতে পাবি, অস্তবীক্ষে যেতে পাৰি 
এবং বসাতলে ও ইন্দ্রপুরীতে ও প্রবেশ কবতে পাঁবি। 

কেবল তাই নয়। আমবা আমাদেব শবীবে বহু বপ প্রকাশ 
কবতে পাঁবি। কিন্তু এই সব দিযে আমাদেব কোঁনও অভীষ্ট কার্ 

সিদ্ধি হবে ন। এবং আমাদেব শক্রবাও মানবীষা! বুদ্ধি অর্থাৎ ভয় 

পাবে না। 

একমাত্র বিধাতাই নিজের মানসিক স্বল্প মাত্রেই সমস্ত প্রাণীদের 

বশীভুত কবতে পাঁবেন। ( মনসৈব হি ভুতানি ধাতৈব কুকতে বশে 1) 

উপবৌক্ত উক্তি হতে মনে হচ্ছে ছুর্যোধন যত দুর্জনই হোক না 

কেন, তিনি যথেষ্ট যোগাভ্যাস কবতেন, তাই তিনিও অনেক যৌগ্রিক 

ক্ষমতাব অধিকাবী । 

তিনি কৃষ্ণব উদ্দেস্ত্ে আবও বলে পাঠালেন। তুমি খুতবার পুত্র 
দেব নিহত কবে তাঁদেব বাজ্য পাগ্বদেব দেবে। তুমি যাঁব একমাত্র 

সহায়ক সেই সব্যসাচী অর্জুনেব সঙ্গে আমাদেব শক্রতা হযেছে। 

অতএব আজ সত্যপ্রতিজ্ঞ হযে পাঁগুবদেব জন্য পরাক্রম প্রকাশ 



বাবণ ও ছুর্যোধন ২৪৯ 

কব। এখন দেখছি পৃথিবীতে অকল্মাৎ তোমাৰ যশ চাঁবিদিকে বিস্তৃত 
হযেছে কিন্ত এখন আমাৰ সে বিষযে জ্ঞান জন্মেছে ষে, যাঁব। তোমাৰ 
পুজক, তাব। প্রকৃতপক্ষে পুকষদ্েৰ চিন্বধাবী ক্লীব। 

সন্নাহং সংযুগে কর্তৃং কংসভূৃত্যে বিশেষতঃ । 
তথ্চ তৃববকং বাঁলং বহ্বাশিনমবিদ্ভকম্॥ (উং) ১৬০৬৪ 

-__আমাব ম্যাব একজন (ন্বপতি ) তোমাৰ ন্যাঁষ ব্যক্তি সঙ্গে বিশেষতঃ 
যে একদিন কংসেব ভূত্যেব কাজ কবেছিল, যুদ্ধ কববাব জন্য কবচ 
ধাঁবণ কবত যুদ্ধ ভূমিতে যাওবা কোন বপেই শোভনীয নয। 
শক্তি মদে মত্ত ও উদ্ধত দুর্যোধনই কেবল ভগবান কৃষ্ণকে এমন 

অবজ্ঞা ভবে কথা৷ বলবাব স্পর্ধ৷ বাখে। 

তিনি ভীমেব উদ্দেন্তে উলৃক মাধ্যমে বলে পাঠালেন । পূর্বে কৌবব 
সভাষ তুমি যে প্রতিজ্ঞা কবেছিলে, তা মিথ্যায় পবিণত কব না। 
যদি তোমাব শক্তি থাকে, তবে যুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে ছুঃশাসনেব রক্ত 

পান কব। (ছুঃশাসনস্ত কধিবং গীযতাং যদি শক্যতে।) তুমি 
বলেছিলে যে কৌববদেব সকলকে নিহত কববে, আজ সেই সময 
উপস্থিত হযেছে। 

তিনি গ্লেষ কবে ভীমেব উদ্দেস্ঠটে বলে পাঠালেন, তুমি ভৌজনে 
সকলেব চেষে পটু, স্থুতবাং অধিক ভোজনে ও পানে তুমি পুবস্কাব 
পাঁবাব যোগ্য । কোথায যুদ্ধ কব এবং নিজেব পুকষকায় দেখাও । 
তুমি যুদ্ধে আমাব হাতে নিহত হযে নিজেব গদা আলিঙ্গন কবে 
চিবকালেব জন্য ভুতলে শযন কববে। তুমি সভায যে বীবত্বেব স্গে 
লক্ষবস্ফ কবেছিলে, ত! সবই আজ ব্যর্থ হযে যাবে । 

নকুলেব উদ্দেশ্ঠে বলে পাঠালেন, তুমি যুদ্ধ কব। আমি তোমাৰ 
পৌকষ দেখব । তুমি যুধিষ্িবেব গ্রাতি তোমাৰ অন্ুবাগ, আমাঁব উপৰ 
দ্বেষ ও দ্রৌপদীব ক্লেশকেও ভালভাবে ম্মবণ কবতে থাক। 
সহদেবেব উদ্দেস্টে বলে পাঠালেন, পূর্বের দুঃখেব কথা ন্মবণ কবে 

তুমি বড়্েব সঙ্গে যুদ্ধ কব। 
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অতঃপব বিবাট ও দ্রুপদকে বলবে-__ 

ন দৃষ্টপূর্বা ভর্তীবো ভূত্যৈবপি মহাগুণৈঃ | 
তথার্থপতিভিভূত্যা বতঃ হৃষ্টঃ প্রজাস্ততঃ। 
অশ্লীঘ্যোইয়ং নবপতিুঁবযোবিতি চাগতম্॥ (উ?) ১৬০।৭৩-৭৪ 

-_বিধাতা যে সময প্রজাদেব স্থ্রি কবেছেন নেই সময হতে উত্তম 
গুণবান্ ভূত্যবাও নিজেব প্রতুদের পূর্ব হতে পবীক্ষা করে দেখেনি 
যে তীদেব গুণ আছে কি ভাবা নিগুণ। এইবপ প্রভুবাও পূর্ব 
হতেই ভূত্যেব গুণাগুণ পবীক্ষা কবেন না। সেজন্য যুধিঠিব শ্রদ্ধাৰ 
যোগ্য না হলেও আপনীবা উভযে তাকে নিজেদেব বাজা মনে করে 
যুদ্ধ কববাব জন্য এমেছেন। 

ষটছায়ব উদ্দেশে বলে পাঠালেন - এখন তোমাব যোগ্য সময় 
উপস্থিত হয়েছে। তুমি আচার্য ভ্রোণকে নিজেব সম্মুখেই লাভ 
কববে। 

শিখস্তীব উদ্দেস্তটে বলে পাঠালেন-_ভীম্ম তোমাকে স্ত্রী মনে কবে 
বধ কববে না। এজন্য তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ কববে এবং বণীর্গনে যত 
সহকাবে পবাক্রম প্রকাশ কববে। আঁমি তোমাব পৌকঘ দেখব। 

অর্জুনেব উদ্দেন্টে দুর্যোধন বলে পাঠালেন হয় তুমি আমাদের 
সকলকে পবাঁজিত কবে এই পৃথিবীকে শাসন কব অথবা আমাদের 
দ্বাবা পবাভৃত হুষে ব্ণভূমিতে চিবতবে শয়ন কব। বাজ্য হতে 
নির্বাসিত হুষে বনবাসেব ক্লেশ ভোঁগ কবে ও দ্রৌপদীব অপমানেব 
কথা ম্মবণ কবে প্রকৃত পৌরুষ দেখাও। তুমি যে মহত্বপুর্ণ নানা কথা 
বলেছিলে, তা কাজে পবিণত কবে দেখাঁও। যে ব্যক্তি কার্ষতঃ কিছু 

কবে না কেবল মুখেই নানা প্রকাঁৰ কথা বলে, তাকে সঙ্জন পুরুষবা 
কাপুকষ বলে থাকে । (অকর্মণা কথিতেন সন্তঃ কুপুকষং বিঃ) 

অমিত্রাণাং বশে স্থানং বাজ্যঞ্চ পুনকদ্ধব । 
দবাবর্থো ু দ্ধকামস্ত তন্মাৎ তৎ কুরু পৌকষম্।॥ (উঃ) ১৬০৮৭ 

. তোমা স্থান ও বাজ্য শক্রদেব বশে এসেছে। তুমি তাঁকে 

£ 
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পুনবাঁষ উদ্ধাৰ কব। যুদ্ধেব ইচ্ছা পৌঁধণকাবী বীর পুকষেব এই 
ছুইটিৰ প্রয়োজন দেখা যায়। অতএব উহাবই সাফল্যেব জন্য পৌকষ 
প্রদর্শন কব। 

বাঁজ্য হতে নির্বাসন, বনবাস ও দ্রৌপদীব অপমানজনিত ব্লেশেব 
কথ! ম্মবণ কবে প্রকৃত পুকঘ হও। আঁমবা বাববার তোমাদেব প্রতি 

অপ্রিয় বাক্য বলেই যাচ্ছি তাৰ জন্য তোমবা অন্ততঃ আমাদেব 
উপব অমর্ধ দেখাও। কাঁবণ অমর্ধতাই হল পুকষকার । 

এইভাবে ছুর্যোধন পাগুবদেব এবং তাঁদেব পক্ষে প্রত্যেকটি 
বীবকে যুদ্ধে প্রবোচিত কববাব জন্য প্রত্যেককে নানা বাক্যবাঁণে তাদেব 
পৌকষে ঘা দিলেন, যাঁতে তীবা৷ এভাবে আহত হযে যুদ্ধ না কবে 
নিশ্চেষ্ট হযে বসে না থাকেন। 

তিনি পাগুবদেব উদ্দেশ্ঠে উলৃক মাধ্যমে বলে পাঠালেন-_ 
ন তু পর্যাবধর্েণ সিদ্ধিং প্রার্থোতি মানবঃ। 
মনসৈবানুকুলানি ধাঁতৈব কুকতে বশে ॥ উঃ) ১৬০1১০৯ 

-_কোনও মী্ুবই নাঁম মাত্র ধর্মেব দাবা সিদ্ধি লাভ কবতে পাঁবে 
না, কেবল বিধাতাই মানসিক সন্বল্প দ্বাব৷ সব কিছু নিজের অনুকূলে 

ও অধীনে আনতে পাবেন। 

তোমবা কেবল বিলাপ কবতে কবতেই কাল কাটালে। আব আমি 
ত্রযোদশ বসব যাবৎ তোমাদেব বাজ্য ভোগ কব্লাম, এখন আমি 

বন্ধু বান্ধবদেব সঙ্গে তোমাঁদেব বধ কবে আগামী দ্বিনগুলিও এই 
বাজ্য শাসন কবব। অর্জুন, যখন আমবা পাশার দানে তোমাদের 

পবাঁজিত কবছিলাম, সেই পময় তোমাৰ গাশ্তীব কোথা ছিল ? 
ভীমেব বলই ব! তখন কোথাষ গেল? তোমবা সকলে অমানুষোচিত 

দৈন্ত দশীয় পডেছিলে, সেই সময দ্রেপদ কন্া৷ কৃষ্ণাই দাসত্ব সন্কট 

হতে তোমীদেব সকলকে যুক্ত কবেছিল। আমি সেই দিন তোমাঁদেব 
নপুংসক ক্লীব বলে অভিহিত কবেছিলাম, তা! বথার্থই হযেছিল। 
কাৰণ অজ্ঞীতবাসেব সময অর্জুনকে মস্তকে বমণীব ন্তাব বেণী বাঁধতে 



২৫২ চবিত্রে বামাধণ মহাঁভীবত 

ইয়েছিল। ভীমকেও বিবাঁটেব বন্ধন গৃহে পাঁচকেব কাঁজ করতে 
হয়েছে। এ সবই আমাব পৌকষ। 

এবমেব সদা দণ্ড ক্ষত্রিযাঃ ক্ষত্রিযে দধুঃ। (উঠ) ১৬০1১১৬ 
_ সর্বদা ক্ষত্রিযবা! নিজেব বিবোধী ক্ষত্রিযদেব এই প্রকাবে দণ্ড দাঁন 
কবে থাকে । | 

ফাল্গুন, কৃষ্ণ বা তোমাৰ ভযে আঁমি বাজ্য ফিবিযে দেব ন1। 

তুমি কৃষ্ণেব সঙ্গে এসে যুদ্ধ কব। বাজ্য লাভ কবা তোমাঁদেব পক্ষে 
অত্যন্ত ছুর্নভ। যে তপস্তা কবেনি, সে যেমন তবু স্বর্গে যেতে 
ইচ্ছা কৰে, তেমনি তুমিও বাজ্য ( ইচ্ছা কবছ) চাচ্ছ। 

দুর্যোধনেব এই সব উক্তি শুনে পাঁগুববা তাঁব যথাযথ উত্তব 
দিলেন। অতঃপব পাণুব, বিবাট, ক্রুপদ, শিখণ্তী ও ধৃষ্টতযয় প্রভৃতিব 
সংবাদ নিষে উলৃক প্রত্যাবর্তন কবল। উলুকেব মুখে পাগুবদেব 
প্রত্যুত্তব শুনে যুদ্ধেব জন্য ছুর্যোধন সৈন্য সমাবেশে আদেশ দিলেন । 
তিনি দুঃশীসন, কর্ণ ও শকুনিকে বললেন, সব বাজা ও মিত্রদেব সৈন্য 
বাহিনীকে আদেশ দাঁও যাঁতে আগামী সৃর্যোদযেব পূর্বেই সজ্জিত 
হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অপেক্ষা কবে । 

হুর্যোধন ভীম্মকে কুক পাণগুবেব বথী অতিবধী ও মহাবধীদের 
শক্তি সম্বন্ধে জিজ্রেস কবলে ভীক্ম প্রত্যেকে শক্তিৰ পবিচয দিলেন। 

('ভীম্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য ) 
কৃষ্ণকে দিষে শীস্তিব প্রস্তাব পাঠীঁবাব সময ভীম ছুর্ষৌধন সম্ন্ধ 

বলেছিলেন £- 
অপ্যযং নঃ কুকণা স্তাদ্ যুগান্তে কালসম্ভুতঃ। 
দুর্যোধনঃ কুলার্গাবো জঘন্যঃ পাপপুকষঃ ॥ (উঠ) ৭81১৮ 

_ ছুর্যোধন কুলাঙ্গাব, নীচ, পাঁপপুকষ। দ্বাপব যুগে শেষে কাঁল 

প্রেবিত হযে আমাঁদেব কুককুল বিনাশেব নিমিত্ত তাঁব জন্ম । 

ভীমেব এই উক্ভিব সমর্থন পাওয়া যাঁষ ভীনম্ম পর্বে বেদব্যাঁস 
খতবাষ্টুকে ছুর্যোধন সম্বন্ধে যা বলেছেন তা থেকে_ 



বাঁবণ ও হুর্যোধন ২৫৩- 

কালোহযং পুত্রৰপেণ তব জাতো বিশীম্পতে। (ভীঃ) ৩৫৭ 

--কালই তোমাৰ এই পুত্র বপে জম্মেছে। 
শকুনি পুত্র উলৃককে দূর্যোধন দত বপে পাঠিয়ে কৃষ্ণ ও পাগুবাদেব 

যুদ্ধে উত্তেজিত কবতে কটুক্তি কবাঁব যেৰপ তালিম দিষে পাঠিয়ে 
ছিলেন, তা একমাত্র ছুর্ধোধনেৰ মত উদ্ধত অশিষ্টেব পক্ষেই সম্ভব । 

কুকক্ষেত্র যুদ্ধ সক হুবাঁৰ প্রাবস্তে দূর্যোধন ছৃঃশাসনকে ভীম্মকে বক্ষা 

কববাঁব জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন বহু বছব ধরে কুরু 
পাণ্ডবেব সম্মিলিত ষে যুদ্ধের প্রতীক্ষায় আমি ছিলাম, সেই ঈদ্সিত 
যুদ্ধ এখন উপস্থিত। ভীম্মকে বক্ষা কবাই আমাদেব প্রধান কর্তব্য 
বলে আমি মনে কবি। কাঁবণ ভীনম্ম বক্ষা পেলে তিনি (ভীম) 

পাগুবদেব, সোমক ও ক্ত্রযবংশীযদেৰ বধ কববেন। ভীম্ম বলেছেন, 
তিনি শিখণ্তীকে বধ করবেন না। কাঁবণ পুর্বে সে নাবী ছিল। 
এজন্য তিনি শিখন্তীকে বর্জন কববেন। তাই শিখন্তীব নিকট হাতে 
ভীম্মকে বক্ষা কৰা! আমাদেব কর্তব্য । 

অবক্ষ্যমীণং হি বৃকে। হন্যাৎ সিংহং মহাঁবলমূ। 
মা সিহং জন্থুকেনেব ঘাতয়ামঃ শিখপ্রিনা ॥ (ভীঃ) ১৫১৮ 

_কাবণ বক্ষা না কবলে দ্ষুদ্্র ব্যাও মহাঁবল সিংহকে বধ কবতে 
পাবে, সৃতবাং আমবা ষেন শৃগাল বপ শিখণ্ীব দ্বাবা সিংহৰপ ভীগ্বেব 
বধেব হেতু না হুই। 

ছুঃশাসিন, অর্জুন বক্ষ! কববে শিখন্তীকে, শিখপ্ী ভীম্মকে বধ করতে 

চেষ্টা কববে এবং ভীম্ম তাঁকে বর্জন কববেন। এই ক্ষেত্রে শিখত্তী 
যাতে ভীস্বকে বধ কবতে ন] পাবে তুমি তাঁবই ব্যবস্থা কব। 

অতঃপৰ কৌবৰ সৈন্তেব৷ যুদ্ধে এলো । তাদের ব্যুহ বচনা হল। 
বনু প্রকাবেব বাহন ও ধ্বজে বুদ্ধক্ষেত্র স্থশোভিত হলো! । 

কুকক্ষেত্র যুদ্ধেব তৃতীয দিনে কৌবব- পাঁগুববা ঘ্যুহ বচনা ও 
যুদ্ধাবস্ত কবেন। উভয পক্ষেব সৈন্যদেব মধ্যে তুমুল যুদ্ধ স্থুক 
হ'ল। পাগবদেব দ্বাৰা সৈন্য ক্ষয় হতে দেখে যুদ্ধে তৃতীয দিনে 



২৫৪ চবিত্রে বামাযণ মহীভাবত 

ছুযোধন ভীন্ঘকে অনুযোগ কবে বললেন, আপনি, প্রোণাচার্য 
অশ্বথাম! এবং কৃপাচার্য বেঁচে থাকতে আমাব সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে 
পলাষন কবছে। এটা আপনাদের উপযুক্ত কাজ বলে মনে কৰি না। 
'আমি কোন প্রকাবেই ভাবতে পাৰি না পাগুববা সংগ্রামে আপনাব, 
দ্রোণাচার্ষ, কৃপাঁচার্ষ ও অশ্বথামাৰ সমান শক্তিমান বা! দক্ষ। 

অনুগ্রান্থাঃ পাঙুস্থতাস্তব নূনং পিতামহ। 
বথেমাং ক্ষমসে বীব বধ্যমানাং ববখিনীম্॥ (ভীঃ) ৫৮৩৭ 

-বীব পিতামহ, নিশ্চরই পাঁগুববা আপনাব কৃপাব পাত্র। তা না 
হলে আমার সৈন্তবা নিহত হচ্ছে, আব আপনি নীববে ভাবের জি! 

সহা কবে যাচ্ছেন। 

বদি পাগুবদেব আপনি দ্যা করবেন তবে যুদ্ধ আবস্ত হবাঁব পূর্বে 
আমাঁকে কেন বলে দেননি যে, আপনি বণাঙ্গনে পাওপুত্রদেব, ধৃষ্টযায় 
ও সাত্যকিব সঙ্গে যুদ্ধ কববেন না। সেই অবস্থায় আমি আপনার, 
দ্রোণাচার্ধ ও কৃপাঁচার্ধেব কথা শুনে কর্ণেব সঙ্গে পবামর্শ কবে নিজেব 

কর্তব্য স্থিব কবতাম। যুদ্ধে আপনাদের দ্রইজনকে পবিভ্যাগ কৰা! 
আমি সমীচিন মনে কবছি না। ভ্রোণাচার্য ও আপনি, উভয়ে 

শ্রেষ্ট পুকষ। স্বীয যোগ্য পবাক্রম প্রকাশ কবে যুদ্ধ ককন। - 
ভীম্মে মত পিতামহকে নিজেব অদুবশিতাব ও অক্ষমতাৰ 

পবিণামেব জন্ত এই ভাঁবে অভিযুক্ত কবা কেবল অন্যায় নয়, ধৃষ্টতাবও 
প্রবিচাষক। নিজেব অকন্ষমতাঁৰ দৌষ অন্যেব উপব চাপান দুর্বল 
চবিব্রেব লক্গণ। ছুর্যোধন চবিভ্রেই একমাত্র এই স্বভাব বিদ্ধমান। 

দুর্যোধনে অভিযোগ ভীম্ম প্রথমে হেসে উভিযে দিযে পবে বুদ্ধ 
হবে বললেন, আমি তোমাকে বহুবাঁৰ বলেছি যুদ্ধে পাঁগবদেব ইন্দ্রাদি 
দেবতাঁবাঁও জঘ কবতে পাঁববে না! তথাঁপি আমি বৃদ্ধ হযেও আমার 

পক্ষে বা কবাঁর যোগ্য আমি যথাশক্তি তা কবব। তুমি তৌমাব 

বন্ধুদেব সন্গে তা দেখ। আজ আমি একা সকলেব সামনে পাগবদের 
অগ্রগতি বোধ কবব। 



রাবণ ও ছুর্যোধন ২৫৫ 

চতুর্থ দিনেও বুহ নির্মাণ কবে উভয় পক্ষেব এবং ভীগ্ম ও অর্জনে 
দ্বৈবথ যুদ্ধ হয। এই যুদ্ধে অর্জুন নন্দন অভিমন্থ্যব পৰাক্রম ও উল্লেখ 

যোগ্য । (অভিমন্থ্য চবিত্র দ্রষ্টব্য) উভয পক্ষেই ধুষ্টতযয্ন ও শল্য 

প্রভৃতি বীরদেব মধ্যে যুদ্ধ হয। এই যুদ্ধে ছুর্বোধন ও ধৃষ্ট্যুয়কে 
আক্রমণ কবেন। কিন্ত ধৃষ্ট্যায় স্বীয় হস্তেব নৈপুণ্য দেখিয়ে ছুর্যোধন 

গ্রভৃতি গ্রত্যেক যোদ্ধাকে গচিশটি কবে বাঁণে বিদ্ধ কবলেন। সেই 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীম ছুর্যোধনকে দেখে গদ। হাতে নিলেন। ভীমকে 
দেখে দুর্যোধনেব ভ্রাতীবা পাঁলিযে গেলেন। হূর্যোধন ক্রুদ্ধ হযে 

মগধের দশ হাঁজাব বেগশালী হস্তি সৈন্য যুদ্ধেব জন্য পাঠালেন । মগধ 
বাজীকে পুবো ভাগে বেখে ছুর্যোধন ভীমকে আক্রমণ কবলেন। 

ভীমসেন সেই ভযঙ্কব যুদ্ধে হস্তী সৈম্াদেব বিতাঁডিত কবলেন। (ভীম 
চবিত্র দ্রষ্টব্য) ভীমেব এই গদা যুদ্ধ এক আশ্চর্য্য যুদ্ধ। 

সেই বিশাল হস্তী সৈন্য নিহত হলে ছুর্যোধন সমস্ত সৈম্দেব সমবেত 
কবে ভীমকে আক্রমণ কবতে আদেশ দিলেন । এ যুদ্ধে ভীমের সঙ্গে 
ভীম্মেষ একদিকে ও সাত্যকি ও ভূবিশ্রবাৰ অন্তর্দিকে পবাক্রম 
প্রশংসনীয় । চতুর্থ দিনেব যুদ্ধে ভীম ছুর্যোধনকে প্রবল বেগে আক্রমণ 

কবেন। ছুর্যোধনও প্রত্যাঘাত কবেছিলেন। ভীম ত্ুদ্ধ হযে পক্ষ- 
যুক্ত ন্বুবপ্রবাণ যোজনা কবলেন এবং তা দিষে দুর্যোধনেব ধনু ছিন্ন 

কবেন। তিনি ক্রোধে মৃদ্ছিত হযে পভলেন । ছুর্যোধনও ভীমের মধ্যে 
প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে ভীম ও তীব পুত্র ঘটোৎকচ বথেষ্ট পবাক্রম 
দেখিযে কৌববদেব পবাজিত কবে চতুর্থ দিনেব যুদ্ধেব অবসান ঘটান । 
এই যুদ্ধে জাতাদেব মৃত্যুতে ছুর্যোধন অশ্রু মৌচন কবতে কবতে চিন্তা 
মগ্ন হলেন। 

তিনি ভীম্মকে জিজ্ঞেন কবলেন, আঁপনি, ভ্রোণাঁচার্য, শল্য, 

কপাচার্চ অশ্বথামা, কৃতবর্মী, জুদক্ষিণ, ভূবিশ্রবা» বিকর্ণ, ভগদত্ত-- 
এবা সকলেই মহীবথী, সকলেই কুলীন এবং আমাব জন্ত প্রাণ ত্যাগ 
কবতেও প্রস্তত। আমাব ধারণা আপনাবা সকলে যদি মিলিত হন, 



২৫৬ চবিত্রে রামায়ণ মহাঁভাবত 

তবে তিন লোৌককেও আপনারা জয় কবতে পারেন। কিন্তু পাগুবদেব 

সামনে কেন আপনারা দীড়াতে পারছেন না। কার আশ্রয় পেয়ে 

পাণ্ডববা প্রতি ক্ষণে আমাঁদেব জ্য কবছে? 

ভীঘ্ঘ পাগুবদের সঙ্গে সন্ধি কববাব প্রস্তাব দিযে বললেন, ত্রিলোকে 
এমন কেউ জন্মীয়নি এবং জন্মাবেও না যিনি ভগবান কৃ দাবা! তুবন্িত 
এই সব পাগুবদের জয় করতে পাঁবেন। অতঃপব তিনি নাবায়ণ 

অবতাঁব কৃষ্ণ ও নব অবতাঁব অর্জনের মহিমা প্রকাশ কবলেন। (ভীম্ 

চরিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি বিস্তৃত ভাবে পাঁণ্তবদেব শক্তি কোথায় নিহিত তা 

ব্যক্ত কবে পুনরায় বললেন পাগুববা তোমাৰ বীর ভ্রাতা। তুমি 
তাদেব সঙ্গে মিলিত ভাবে পৃথিবী বাজ্য ভোগ কব। নতুবা ভগবান 
নব-নারায়ণকে অবহেলা! করে তুমি ধ্বংস হবে! এ সাবধান বাণী 

শুনিয়ে তিনি দুর্যোধনকে বিদাঁয় দিলেন । 

পঞ্চম দিনেব যুদ্ধে ভীম্ম মকবব্যৃহ বচনা করেন এবং তীঁব সৈম্ত- 

বাহিনী চীবদিক থেকে বক্ষা করতে লাগলো । পাঁগুবব! তীদেব সৈন্ত- 
বাহিনীব দ্বাবা শ্রেনব্যুহ নির্মাণ করলে যুদ্ধ আরম্ভ হল। 

দূর্যোধন ভ্রোণাচার্যকে বললেন, আপনি এমন যুদ্ধ ককন যাঁতে 
পাগ্ুবরা নিহত হয। আমবা আপনাব ও পিতামহ ভীস্মেব আশ্রয়ে 

দেবতাদেরও যুদ্ধে জয়লাভ করবার আশা! করি। কিন্তু সেইস্থলে বল 
ও.পরাক্রম হীন পাগুববা জয়লাভ করছে। স্থৃতবাং আপনি এবপ 

চেষ্টা করুন থাতে পাগুবরা ধ্বংস হয়। 

প্রতীপে ও চরিত্রে ছুর্যৌধন পিতামহ ভীম্মেব ও গুক আচার্ধেৰ 

নিকট বালক মীত্র। তা সত্তেও ছুর্যোধনের এই ছুই গুকজনকে যুদ্ধের 
জন্য এবনপ্রকার নির্দেশ দেওয়া বাতুলতা মাত্র । 
দ্রোণ দ্ধ হয়ে বললেন, তুমি মূর্খ। সেজন্য পাঁগুববা কিৰপ 

শক্তিশালী তা বুঝতে পাঁবছ না? মহাঁবল পাণ্বদের যুদ্ধে জয় কবা 
অসস্তব। (ন শক্যা হি যথা জেতুং পাঁণ্ুবা হি মহাঁবলাঃ।) তবু 
আঁমি স্বীয় বল ও বিক্রম অনুসারে তোমাব কাজ করে বাঁবো। 
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তিনি কুদ্ধ হয় গণ যুদ্ধ কবলেন। উভয় পক্ষই সমান বিক্রম 

প্রদর্শন কবলেন। এই ভাবে উভয পক্ষেব মহাবথীদেব মধ্যে প্রবল যুদ্ধ 

আবন্ত হল। ভীক্ম অর্জুনেব তুমুল যুদ্ধ সকলেব বিশ্য় ও প্রশংসা! অর্জন 
কবেছিল। উভয় পক্ষেব সৈন্যের মধ্যেও ঘোরতব যুদ্ধ হল। বিবাট 
ভীন্ম, অস্বথাঁমা অর্জুন, ছুর্ধোধন ভীমসেনেৰ ভীষণ যুদ্ধ আরম হল। 

দূর্যোধন শিলাতে শান দিযে ধাবাল গৃঁর পক্ষযুক্ত ও স্বর্ণ পন্ষযুক্ত 
দশটি বাঁপ নিক্ষেপ কবে ভীমকে আঘাত কবলেন। ভীম্ও সবলগামী 
বেগবান ও তীক্ক বাঁণেব দ্বাবা৷ দুর্যোধনেব বক্ষ গ্রভীব ভাবে বিদ্ধ 
কবলেন। ভীমেব এই আন্রমণ ছূর্যোধন সময কবতে পাঁবলেন না। 

তিনিও ভীমকে প্রত্যাঘাত করলেন এবং পাঁগুব সৈম্তদেব ভীত কবে 
তুললেন। সেই ব্পক্ষেত্রে ছুর্যোধন ও ভীম পবষ্পব যুদ্ধ কবে অত্যন্ত 
ক্ষত বিক্ষত হয়ে দেবতাদেব মৃত শোভা! পেতে লাগলেন । ছুই পক্ষে 

তুমুল যুদ্ধে পব পঞ্চম দিনেব যুদ্ধেব অবসান হল। 
ষষ্ঠ দিনেব যুদ্ধে পাঁগুবব! মকব ঘ্যৃহ এবং কৌবববা! ক্রৌঞ্চ ঝহ 

নির্মাণ কবলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ আবস্ত হল এবং উভষ পক্ষেব্ 
বীববা এ যুদ্ধে সমান অংশ নিলেন । 

ছুর্যোধন ভীমেব বুকে তীক্ষ একটি নাবাচ ক্ষেপনে গভীব ভাবে 
আঘাত কবলেন। ভীমও জুদ্ধ হযে তিনটি বাঁণে ছুর্যোধনেব ছুই বাহু 

ও বক্ষে আঘাত কবলেন। উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল | ছুই 

পক্ষের বীববা৷ এই দুই যোদ্ধাকে সাহায্য কবতে এগিযে এলেন। 
জৌপদীব পঞ্চ পুত্র বিষধব সর্পতুল্য আকা বিশিষ্ট ভধ্ধর বাণ দাবা 
দুর্যৌধনেব অগ্রগতি বোধ কবলেন। হুর্যোধনও তীক্ষ বাঁণ দ্বাব! 

যৌপদীব গণ পুরে পৃথক পৃথক ভাবে প্রহাৰ কবলেন। ভাদেব 
পুনবী আঘাতে তিনি বক্তাক্ত হলেন। রে 

উভব দৈম্যদেব মধ্যে যুদ্ধে প্রবল উৎলাহ দেখ! গেল.। ছূর্যোধন ও 
ভীমকে বধ কববাৰ জনয তব দিকে ধাবিত হলেন। ভীম দুর্যোধনকে 
ভীব কৃত অপবাধ এক এক কবে ন্মরণ কবিয়ে দিয়ে তার ফল নিতে 

১৭ 
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বলে অগ্নি শিখাতুল্য ছাবিবশটি বাণ ছূর্ধোধনে উপব নিক্ষেপ কবলেন। 
ভীম ছুই বাণে ছুর্যোধনেব ধনু ছিন্ন কবলেন, ছুই বাণে সাঁবথিকে 
আঁঘাত'কবলেন এবং চাব বাণে বেগবান অশ্বগুলিকে নিহত কবলেন। 

ভীম পুনবায় ধন্নু আকর্ষণ কবে ছুটী বাণে ছুর্যোধনেৰ ছত্রটী কেটে 
দিলেন। ভাব ধ্বজটীকেও খণ্ডিত কবলেন। এই ভাঁবে ভীমেব 
নিকট ছুর্ধোধন পবাস্ত হলে জয়দ্রথ কিছু সৈন্য দ্বাবা পবিরৃত হযে 
ছুর্যোধনেৰ পৃষ্ঠ ভাগ বক্ষা কবলেন। এসময় কৃপাঁচার্য ছুর্যোধনকে 
স্বীয় রথে তুলে নিলেন । 

সপ্তম দিনে” ছুর্যোধন চিন্তামগ্ন হয়ে ভীম্মকে বললেন, আমাৰ 

সৈন্যরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কব এবং উগ্র মৃত্তি। তাঁদেব ব্যৃহ বচনাও সর্বোত্তম, 
ধরজেব সংখ্যাও বেশী। তবু পাণুব বীববা এই বিশীল দৈন্যবাহিনীর 
মধ্যে প্রবেশ কবে তীত্র বেগে আমাব সৈন্যদেব নিহত ও আঁহত কবে 
চলে যাচ্ছে। তীবা৷ যুদ্ধে সকলকে মোহিত কবে নিজ কীতি বিস্তার 
করছে। ভীমসেন-ছূর্ভেগ্চ মকব ব্যুহেব মধ্যে প্রবেশ কবে মৃত্যু দণ্ড 
সদৃশ ভয়ঙ্কব বাণেব দ্বাবা৷ বণভূমিতে আমাকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। 

ভীমকে জুদ্ধ দেখে আমি ভযে ব্যাকুল হয়ে উঠি। আজ আমি শাস্তি 

পাচ্ছি ন!। 
ইচ্ছে প্রসাঁদাৎ তব সত্যসন্ধ 

প্রাপ্ত জয়ং পাগুবেষাংস্চ হস্তম্ ॥ ( ভীঃ) ৮০৬ 
_ সত্য প্রতিজ্ঞ পিতামহ! আমি আপনাবই কৃপাতে পাগুবদেব 

বধ কবতে এবং তাঁদেব উপব বিজয লীভ কবতে ইচ্ছা কবছি। 

ভীম্ম তীকে-আশ্বীস দিলেন যে দুর্ধোধনের জন্য তিনি প্রীণেৰ মাযা 

ত্যাগ কবে শক্রদেব সঙ্গে যুদ্ধ কববেন। কিন্তু বিপক্ষ দল বল ও 

পাক্রমে প্রচণ্ড এবং তীব (ছুর্যোধনেব ) সঙ্গে শত্রতাদ্ধ। তাই এদের 

সহসা,পরাজিত কবা৷ সম্ভব হবে না। তিনি আবও রললেন, আমি 

পাগুরদের সঙ্গে যুদ্ধ কবে তৌমাব সম্পূর্ণ প্রিয় কাঁজ' কব" (তান্ 

পাগুবান্: যোধিয়িত্যামি বাজন্ প্রিয়ঞ্চ তে সর্বমহং কবিস্টে। ) 
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অজ্ঃপব ছুর্যোধন প্রসন্ন হয়ে সমস্ত বাজীদেব ও সৈন্যদেব বললেন, 

যুদ্ধেৰ জন্য বের হও। তাঁব আজ্ঞ। পেষে সহশ্র সহস্র হস্তী পদাতি ও 
রথে পূর্ণ সমন্ত দৈন্য দ্রুত যুদ্ধে জন্য শিবিব হতে বণক্ষেব্রাভিযুখে 
গেলেন। ভীম ছুর্যোধনকে গুনবাঁষ বললেন তোমাকে সর্বদা হিতকব 
বাক্য বলা উচিত। সেজন্য বলছি, পাঁগুবদেব ইন্দ্রসহ সমগ্র দেবতা- 
বুন্দও জয কবতে সমর্থ নয় । 

বাঁস্থদেবসহাষাশ্চ মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ। 
সর্বথাহং তু বাজেন্্র কবিষ্টে বচনং তব ॥ (ভীঃ) ৮১৯ 

-_বাজেন্দ্, একে ত তাবা ইন্দ্রতুল্য পবাক্রমশালী, তাব উপৰ 
বান্ুদেব সহাযক, তথাপি আমি সর্বতোভাবে তোমাৰ বাক্য পালন 

কবব। আমি হয পাগুবদেব যুদ্ধে জয় কবব, অথবা পাগুববাই 
আমাকে জয কববে-_-এই কথা! বলে ভীম্ম বিশল্যকবণী নামে শুভ ও 
শক্তিশীলিনী ওবধি প্রদীন কবলেন। এই অধুধেব প্রভাবে ছুর্যোধনেব 
দেহে প্রবিষ্ট বাঁণ ব্যথা দিধে বেৰ হল এবং আঘাতেব ক্ষত ও তাঁর কষ্ট 
হতে মুক্ত হলেন। 
কৌব্ববা! মণ্ডল বুহ ও পাগুববা ব্জব্যৃহ নির্মাণ কবলেন। উভয় 

পক্ষেব বীববা! প্রবল যুদ্ধে ব্যস্ত। এই যুদ্ধে পৃষটহযয় দুর্যোধনকে বাঁণেব 
দ্বাবা আচ্ছাদিত কবে ফেলেছিলেন । ছুূর্যোধনও পবাক্রমে সমীন 
তাৰ নিদর্শন বাখলেন। কিন্ত ধুষ্টত্যয় ছুর্যোধনেৰ বথেব চাঁবটা অশ্বকে 
নিহত কবেন। ছূর্যোধন বথ হতে লাঁফিষে পড়েন। এবং তববাঁৰি 
উত্তোলন কবে ধৃষ্টদ্যয়ব দিকে দৌভাঁতে লাগলেন । তখন শকুনি 
ছুধৌধনকে তীব বথে তুলে নিলেন। খুষ্টত্যয় বাঁজ! ছূর্যোধনকে 
পবাঁজিত কবে কৌবব সৈন্যদেব বিনাশ কবতে লাগলেন । ছুই পক্ষে 
প্রচণ্ড যুদ্ধ জীবন্ত হল । 

অষ্টম দিনেব যুদ্ধে ভীগ্ব এক মহাব্যুহ নির্সাণঁ কবেছিলেন। 
পাঁগুববাও অনুরূপ একটা বৃহৎ বৃহ নির্াণ কবেছিলেন। এই দিনের 
যুদ্ধে ভীগ্ম যথেষ্ট পৰাক্রম দেখিষেছিলেন। ভীম সেদিন ধৃতবাষ্ট্রে ' 
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আট পুত্রকে নিহত কবেছিলেন। ভ্রাতাদেব মৃত্যুতে দূর্যোধন খুবই 
ঘুখ পেষে সৈন্যদেব ভীমকে বধ কবতে আদেশ দিলেন । ছুর্যোধনেব 
অন্যান্য ভ্রাতাবা চিন্তা কবলেন, দিব্যদর্শী বিভব আমাদেব কুশল ও 
হিতেব জন্য যে সব কথা বলেছিলেন, সেই সবই আজ সত্যে পবিণত 
হচ্ছে । 

সেই সময ু র্যোধন ভীয্মেব নিকট গিবে অত্যন্ত দুঃখে শোঁকাভিভূত 
চিন্তে বিলাপ কবে বললেন, (ছুঃখেন মহতাবিষ্টো বিললাপ সুছুঃখিতঃ।) 

পিতামহ, যুদ্ধে ভীম আমাব বীব ভ্রাতাদেব নিহত কবছে এবং আমাব 
সৈন্যবাও ভমস্কব যুদ্ধ কবেও ভীমেব হাতে নিহত হয়েছে। 

আপনি মধ্যস্থ হযে বয়েছেন বলে সর্বদা আমাদেব উপেক্ষা 
কবছেন। সেই আমি কুপথে চলেছি। আপনি আমাৰ দুর্ভাগ্য 
দেখুন। ( সোহহং কুপথমাকঢঃ পশ্ঠয দৈবমিদং মম।) 

এইখানে বাঁবণের মত ছুর্যোধনেব ভ্রাত্ব বংসল ভাব প্রকাশ 

পেষেছে। বাঁবণ যেমন বীব ভ্রাতাদেব মৃত্যুতে অভিভূত হযেছিলেন, 
দুর্যোধনও তেমনি ভাতাদেব মৃত্যুতে শোকাভিভূত হযেছেন। 

কিন্ত এই শোকে মধ্যেও তব শ্রদ্ধের পিতামহকে অভিযুক্ত কবাব 
তুব্তা বা প্রবণতা কিছু মাত্র হাঁস পাঁয়নি। নিজেব দোষ ত্রুটা অন্যৰ 
উপব ন্যস্ত কবে, অন্যকে দোষযুক্ত কবতে বোঁধ কবি আঁব কেউ তাঁব 

মৃত পাবে না। 

ভীম্ম চোখেব জলে দুর্যোধনকে বললেন, আমি ভ্রোণ বিছুব ও 

গন্ধাবী পূর্বেই একথা তৌমাকে বলেছি। তুমি তা বোঝনি। আমি 

পূর্বেই আমাব সিদ্ধান্ত জানিষেছিলাম যে আমাকে ও ভ্রোণকে যুদ্ধ 

নিধুক্ত কবা উচিত হবে না। (কাঁবণ আমাদেব নিকট পাঁগুৰ ও 

কৌরবরা সমান স্নেহ ভাজন।) তৌমাকে এই সত্য কথাও বলেছি 

যে ভীম যুদ্ধ ক্ষেত্রে ধৃতবাষ্র পুত্রদেব সামনে দেখতে পেলেই অবশ্থি 

তাদেব বধ কববে। অতএব স্বর্গকেই অন্তিম আশ্রষ মনে কবে 

রপভূমিতে পাণুরদের জঙ্গে যুদ্ধ কর। (যোখয়ন্য বণে পার্থান্ রং 
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কৃত্বা পবাধণম্।) ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা ও অস্থরবা মিলিত হযেও 
পাণুবদেব জয় কবতে সমর্থ হবে না। স্ুতবাং যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হয়ে 
যুদ্ধ কব। 

প্রতিবাব ছুর্যোধন গুকজনদেব তীঁব পবাজযেব জন্য অভিযুক্ত 
কবেছেন, কিন্তু প্রতিবাব ভীম্ম জানিষেছেন ত্রিলোকে পাগ্ডবরা অজেয়। 

সন্ধিব পবামর্শ দ্রিযেছেন। কিন্ত ছর্যোধন কখনও কাবও পবামর্শ গ্রাহা 
কবেননি। কিন্তু তাৰ ফলাফল খাবাঁপ হলে দোষাবোপ কবেছেন 
অন্যের উপব। 

উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয এবং ভয়ানক লোকক্ষয় হয়। এই বুদ্ধে 
অন্জুন উলুগীব পুত্র ইবাবান যথেষ্ট পবান্রম দেখিয়েছেন এবং শকুনিব 
ভ্রাতাদেব তিনি নিহত কবেন। 

এদের মৃত্যুতে ছুর্যোধন ভীত ও জুদ্ধ হযে বাক্ষদ অলম্ুষেব 
শাবণাপন্ন হযে বললেন, বীব অর্জুনেব এই বলবান পুত্র মায়াবী । সে 
আমাব ক্ষতি কবে আমাৰ সৈম্দেব সংহাব কবছে। তুমি ইচ্ছান্ুসারে 
যত্র তত্র বিচবণে সক্ষম এবং মাযাময় অস্ত্রের প্রযোগে নিপুণ! বকাস্তুব 
বধ কবে ভীম তোমাৰ সন্গে শত্রুতা কবেছে। অতএব তুমি ইবাঁবানকে 
বধ কব। 

ছুই মীযাবীব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। যুদ্ধক্ষেত্রে বহু নাগদেব দ্বাবা 

পবিরৃত ইবাবান বিশীল শবীবধাবী শেষ নাগেব ন্যাষ বিশাল বপ 
ধাঁবণ কবলেন। তারপব বহু নাগেব দাবা বাক্ষদকে আচ্ছাদিত কবে 

ফেললেন। বাক্ষন অলনুষ নাগদেব ছারা আচ্ছাদিত হবে কিছুক্ষণ 
চিন্তা কৰে গকড়েব বপ ধাবণ কবে নাগদেব খেষে ফেললো! এবং 
মাঁযাবী ইবাবানকে তববারিব সাহাম্যে নিহত কবল। 

ইবাবানেব মৃত্যুতে কৌববদেব আনন্দ হল। ইবাবানের মৃত্যুতে 
ভীম নন্দন ঘটোৎকচ চতুদিক প্রকম্পিত কৰে উচ্ৈঃস্ববে সিংহনাদ 

কবতে লাগলেন। ছুর্যোধনেব সঙ্কে ঘটোৎকচেব ভীষণ যুদ্ধ হল। 
(ঘটোংকচ চিত্র দ্রষ্টব্য )। 
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ইবাঁবানেব মৃত্যুতে অর্জুন ছুঃখে বিলাপ কবতে থাকেন৷ (অর্জুন 
চবিত্র দ্রষ্টব্য ) ভীম ধৃতবাষ্ট্রেব নয়টি পুত্রকে সংহাব কবেন। অভিম্থ্ 
ও অন্বষ্ঠেব ভযাঁনক যুদ্ধে অষ্টম দিনেব যুদ্ধেব সমান্তি ঘটে। 

অতঃপব ছুর্যোধন শকুনি, ছুংশাঁসন, কর্ণ মিলিত হয়ে পবামর্শ 
করলেন। এদেব মন্ত্রণাব মুখ্য বিষয় ছিল-পাঁগুবদের কিভাবে 
পবাঁজিত কব সম্ভব। তিনি বললেন-- 

ব্রোণো ভীম্মঃ কুপঃ শল্যঃ সৌমদ্তি্চ সংযুগে । 
ন পার্থান প্রতিবাধন্তে ন জানে তচ্চ কাবণম্॥ ( ভীঃ) ৯৭1৪ 

»এদ্রোণাচার্য, ভীম্ম, কৃপাচার্ষ, শল্য এবং ভূবিশ্রবা_ এবা সকলে 

পাওবদেব প্রতিবন্ধক হচ্ছেন না। এব কাবণ কি আমি বুঝতে পাবছি 
না। 
পাগুববা নিজেবা অবধ্য হয়ে সৈহ্তদেব সংহাব কবছে। এইবপ 

যুদ্ধে আমাঁব সৈশ্য ও অস্ত্র সব ক্ষষ হচ্ছে। পাঁগববা শৌর্ধশালী বীব ও 
দেবতাদের অবধ্য। তাদেব দ্বাৰা পরাজিত হয়ে আমি জীবনেব 

সংশয়ে পতিত হযেছি। এ অবস্থা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিবপে যুদ্ধ কবব? 
কণ তখন তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন ভীন্ম যদি অস্ত্র ত্যাগ কবেন, 

তবে কর্ণ ভীগ্মেব সামনেই পাগুবদেব সমস্ত সোমকদেব সঙ্গে বধ 

কববেন। (কর্ণ চবিত্র ভষ্টব্য ) তিনি কর্ণকে জানালেন তিনি অতি-_ 
ত্রুত ভীন্মকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে অপসাঁবণ কববেন এবং তখন কর্ণ শক্রদেব 

আক্রমণ কববেন। 

অতঃপর তিনি ভীম্মেব নিকট গিষে বললেন, আমবা আপনাব 

আশ্রয নিয়ে যুদ্ধে ইন্দ্রসহ সম্পূর্ণ দেবমগ্ডলী ও অনুরদেবও জয কববাব 
উৎসাহ বাখি। স্ুৃতবাঁং পাগ্বদেব জয় কববাঁব বিষযে আব কি বলবাব 

আছে? প্রভু, আপনি আমাব উপব কৃপা ককন। ইন্দ্র যেমন 

দ্ানবদেব সংহাব কবেন। সেইবপ আপনি বীব পাগুবদেব বধ ককন। 

(জহি পাওুস্ৃতান বীবান্ মহেন্দ্র ইব দানবান্)। আপনি সকলকে বধ 

কববাব প্রতিশ্রুতি দ্িয়েছিলেন। আপনাব এই কথা সত্য হোক। 
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যুদ্ধে পাগ্ডবদেব ও সোমকদেব বধ কবে আঁপনাব কথা সত্যে 'পবিণত 

ককন। 
দয়! যদি বা বাজন্ দেষ্যভাবান্মম প্রভো!। 
মন্দভাগ্যতয়া বাপি মম বক্ষসি পাগুবান্ ॥ 

অনুজানীহি সমবে কর্ণমাইবশোভিণম্। 
স জেষ্যসি বণে পার্থান্ সন্ুম্থদগণবান্ধবান্॥ ( ভীঃ ) ৯৭/৪১-৪২ 

_বাঁজন, যদি পাওবদেব প্রতি দযাভীৰ অথবা আমাৰ দভাগ্যবশতঃ 

আমাব প্রতি দ্বেষভাব বেখে আপনি পাগবদেব বক্ষা কবতে থাকেন, 
তবে সমব শোভী কর্ণকে যুদ্ধেব জন্য অনুমতি দিন। তিনি সুহ্বদবর্গ ও 
বান্ধবদেব সঙ্গে কুন্তী পুত্রদের অবশ্ই জয কববেন। 

ছুর্যোধন ব্যতীত কেউ ভীম্মেব ন্যায় পিতামহকে এমন বু ভাষাঁষ 

কথা বলতে সক্ষম ছিল ন!। 

ভীম্ম ছুঃখে, বোষে, ক্রোধে দ্ষুব্ধ হলেও নিজেকে সংযত কবে উত্তবে 
বললেন, ছৃর্যোধন, তুমি এবপ বাক্যবাণে আমাকে কেন আঘাত 

কবছ? আমি য্থাঁশক্তি শক্রদেব জয় কববাৰ চেষ্টা কৰে যাচ্ছি এবং 
তোমাব প্রিষ কাঁজে সর্বদা নিবত আছি। তোমাৰ প্রিয় কাজ কববাব 

জন্য প্রাণ আহুতি দিতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমা নিশ্চিত মনে 

আছে যে সময় অর্জুন ইন্দ্রকে পবাঁজিত কবে খাঁণ্ব বনে অগ্নিকে 
পরিতৃপ্ত কবেছিল, তাহাই তাব অজেযতাব প্রকৃষ্ট উদ্বাহবণ । যে সময় 

গন্ব্গণ তোমাকে বল পূর্বক ধবে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়েও অর্জুনই 
তোমাকে মুক্ত কবেছিল ! তাঁব অতুলনীয় পবাক্রমেব ইহাই অন্যতম 
দৃষ্টান্ত । 

দ্রবমাণেষু শৃবেষু সোদবেষু তব প্রভো। 
ৃতপুত্রে চ বাধেষে পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শণম্ ॥ (ভীঃ) ৯৮৮ 

সেই সময়ও তৌমবা শৌর্বশালী বীব ভ্রাতাব! ও বাধা নন্দন সুতপুত্র 
কর্ণ যুদ্ধ ত্যাগ কবে পালিষেছিল। তোমাদেব এ পরাজয অর্জুনের 
অদ্ভুত শক্তিব পর্য্যাপ্ত নিদর্শন ৷ 
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আমবা ঘখন বিবাট নগবে এক সঙ্গে সমবেত হয়ে যুদ্ধেব অপেক্ষা 
করছিলাম, তখন অর্জুন একাই আমাদেব উপর আক্রমণ কবে-_ 
ছিল। এটাই তাৰ অপবিমিত পবাক্রমেব যথেষ্ট উদীহবণ ৷ অর্জুন 
জুদ্ধ হয়ে দ্রোণ ও আমাকে যুদ্ধে পবাঁজিত কবে সকলেব বস্ত্র গ্রহণ 
কবেছিল। এটাই তাৰ অমিত সামর্থোব পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত । (বাসাংদি 
চ সমীদত্ত পর্যাপ্ত তনিদর্শনম্। ) গো গ্রহণে সমযে অর্জুন অশ্বথামা ও. 

কৃপাচার্যকেও পবাজিত কবেছিল, এই নিদর্শনেও তাকে বুঝবার পক্ষে 
যথেষ্ট। 

বিজিত্য চ যদা কর্ণং সদা পুরুষমানিনম্। 
উত্তবাঁয়ৈ দাদ বস্ত্র পর্য্যাপ্তং তন্িদর্শনম্ ॥ (ভীঃ) ৯৮১২ 

-সেই সময সর্বদা নিজেব পুরুযার্থেব উপৰ অভিমানী কর্ণকেও জয় 
কবে তাব বস্ত্র গ্রহণ কবে উত্তবাকে দিষেছিল। এই দৃষ্টান্ত আমি 
পর্য্যাপ্ত মনে কৰি। 

যে নিবাঁতকব্চদিগকে পবাজিত কবা সাক্ষাৎ ইন্রেব পক্ষেও 
কঠিন ছিল, অর্জুন যুদ্ধে তাদেব পবাজিত কবেছিল। স্ুৃতবাং তাব 

অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বুঝবাঁৰ এটাও একটি দৃষ্টান্ত । বাস্থীদেব যাৰ 
বক্ষাকর্তা, সেই বেগশালী বীৰ অর্জুনকে যুদ্ধে জয কবতে কোন ব্যক্তি 
সমর্থ হবে? 

এই কথা নাবদাঁদি মহধিগণ বহুবাব তোমাকে বলেছেন। কিন্ত 

তুমি কোন কথাই বুঝতে পাবছ ন]। 
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ঘা 9231 1] 1000 1 এই উক্তিটি দূর্যোধন চবিত্রে বিশেষ 
প্রযৌজ্য। তীব একবোখা স্বভাবে জন্যই কৌবব বংশ ধ্বংস 
হযেছিল। পিতামহ ভীয্ম, পিতৃব্য বিদ্ব, জননী গান্ধাবী, পিতা 
ধৃতবাষ্টু, আচার্য ত্রোণ প্রভৃতি সকলেই তীকে বাব বাব পাগ্বদেব সঙ্গে 
সন্ধি কবতে বলেছেন। কিন্তু তিনি প্রতিবাবই তীদেব উপদেশ 

প্রত্যাখ্যান কবে কৌবব বংশকে ধ্বংসেব মুখে ঠেলে দিষে বাব বাবই 
পাল্টা অনুযোগ কবেছেন ভীম্ম, প্রোণ প্রভৃতিব বিকদ্ধে। 

পিতামহ ভীম্ম আবও বললেন -. 
ুমুষুহি নবঃ সর্বান্ বৃক্ষান্ পশ্ঠতি কাঞ্চনান্। 
তথা দ্বমপি গান্ধাবে বিপবীতানি পশ্ঠতি ॥ (ভীঃ) ৯৮১৭ 

»“গান্ধাবীনন্দন, মবণাপন্ন মানুষরা যেমন সব বৃক্ষকেই স্বর্ণ ভ্রম কৰে, 
তেমনি তুমিও সব কিছুই বিপবীত দেখছ। 

তুমি নিজেই পাগুব ও সৃষ্তযদেব সঙ্গে ভীষণ শক্রতা কবেছ, 
অতএব এখন তুমিই যুদ্ধ কব। আমবা সকলে তা দেখতে থাকি । 
তুমি স্বযং প্রথমে পৌকষেব পবিচঘ দাও। ইন্জও পাওবদেব জয় 
কবতে পাঁববেন না। 

আমি শিখণ্ডীকে ছাড়া বণক্ষেত্রেব সব সোমক ও পাঞ্চালদেব বধ 

কবব। যুদ্ধে হয আমি তাঁদেব হাতে নিহত হব অথবা তাঁদেব নিহুত 
কবে তোমাকে আনন্দ দেবো । শিখণ্ডীব সঙ্গে যুদ্ধে কেন তিনি বিমুখ 
তা ব্যাখ্যা করতে গিষে পিতামহ বললেন, শিখন্তী প্রথমে কন্যা হযে 

জন্মেছিল, পবে পুকব হয। ন্ুতরাং আমাব প্রাণ সঙ্কট হলেও আমি 
তাকে বধ কবব না। তুমি এখন গিষে নিদ্রা উপভোগ কৰ। কাল 
আমি ভীষণ যুদ্ধ কবব। 

অভ্ঃপব ছুর্যোধন তীকে প্রণাঁম কবে নিজ শিবিব অভিমুখে চলে 
গেলেন । তিনি পবদিন ছুঃশীসন ও দ্বাবিংশতি সংখ্যক সৈন্যকে তীদেৰ 
বক্ষাৰ নিযুক্ত কবলেন। এবং ভীদ্ম দাবা বিপক্ষ দলেব সকলেই নিহত 
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হবে_এই আশাষ উৎফুল্ল হায়ে উঠলেন। তিনি ছুঃশাসনকে 
বললেন-- 

অবক্ষ্যমাণং হি বৃকো হন্যাৎ সিংইং মহাহবে। 
মা বুকেণেব গাঙ্গেযং ঘাতযেম শিখন্তিনা ॥ (ভীঃ) ৯৮1৪১ 

"যদি এই মহাযুদ্ধে (ভীম্ম বপ) সিংহকে বক্ষা কবা না হয, তবে 
(শিখণ্তী বপ ) একটি বৃক তাকে বিনাশ কবে ফেলবে। কিন্তু আমরা 
বুক সদৃপ শিখন্তীব হাতে সিংহ তুল্য ভীম্মকে নিহত হতে দেব না। 

অতএব শকুনি, শল্য, কৃপাঁচার্ষ, ভ্রোণাচার্য- এবা সকলেই 
সাবধান হযে ভীনম্মকে বঙক্গা করুন। তিনি স্থবন্গিত হলেই আমাদেব 
নিশ্চয়ই জয়লাভ হবে | 

তাবপব ছুর্যোধন ছুঃশাঁসনকে বললেন, অ্জুনেব বাম চক্রেব বক্ষক 

যুধামন্ত্য এবং দক্ষিণ চক্রেব বক্ষক উত্তমৌজা। অর্জুনেব এই ছুই 
বক্ষক। এবং অর্জুন স্বয়ং শিখণ্ীব বন্দক। শিখন্তী যাতে পিতামহ 
ভীম্মকে বিনাশ কবতে না৷ পাবে তাঁব ব্যবস্থা কব। ছ্ুঃশীসনও 
দুর্যোধনেব ইচ্ছানুসাবে কাজ কবলেন। 

নবম দিনেৰ যুদ্ধেব জন্য উভয় পক্ষেব সৈহ্যেব ব্যুহ বচনা সম্পূর্ণ । 
উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আবন্ত হয় এবং নানা অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। 
উভয় পক্ষেব বীবদেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। তন্মধ্যে ভীত্মও ভীবণ যুদ্ধ 
কবে অজন্ত্র পাগুব সৈন্য নাশ করতে থাকেন । পাঁণব সৈম্তবা পবাজিত 
হয়ে পলায়ন কবতে থাকে । 

অর্জুনকে নিশ্চেষ্ট থাকতে দেখে কুদ্ধ কৃষ্ণ স্বঘং ভীম্মকে বধ কবতে 
উদ্যত হলে, অর্জুন তাকে তীঁব প্রতিজ্ঞাব কথা স্মরণ কবিয়ে নিজেই 
তাঁব প্রতিশ্রুতি বক্ষা কববেন বলে তীঁকে নিবাবণ কবলেন। নবম 

দিনে যুদ্ধেব সমাঞ্চি হলে, বাত্রিতে পাগুববা এক গুপ্ত মন্ত্রণা 
বসলেন। এবং তীবা ভীম্মেব সঙ্গে দেখা কবে তাৰ বধেব উপাঁয় জেনে 

নিলেন। 

দশম দিনে উভয পক্ষেব সৈন্যবা যুদ্ধে ভন্ত প্রস্তুত। ভীম্ম ও 
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শিখন্তীবও সংযোগ হলো! এবং ভীম্মকে বধ কববাব জন্য অর্জন 
শিখন্তীকে উৎসাহ দিতে থাকেন। অর্জুন যুদ্ধে জয়লাভ কবছে দেখে 
দুর্যোধন ভীম্মকে বললেন-- 

অর্জুন, যাঁব সাবথি কৃষ্ণ আমাব সমস্ত সৈম্তাকে এমন ভাবে দগ্ধ 

কবছে যেমন দাবানল বনকে দগ্ধ কবে। আমাৰ সৈন্বা চাবদিকে 
পলাষণ কবছে। 

যথা পশুগণান্ পালঃ সঙ্কীলয়তি কাননে । 

তথেদং মামকং সৈন্তং কাল্যতে শক্রতাপন ॥ (ভীঃ) ১০৯১৮ 

_ শত্রতাপন, যেমন পশুবক্ষক বনে পশুদেব তাড়িযে নিয়ে যায়, 

তেমনি অর্জুন আমাব সৈম্াদেব তাঁডিষে নিষে যাচ্ছে। 

সৈন্যবা ব্যুহ ভেঙ্গে যত্র তত্র পলায়ন কবছে। ভীমসেনও পম্চাদভাগ 
হতে তাদেব বিতাঁডিত কবছে। সাত্যকি, চেকিতাঁন, নকুল, সহদেব, 
অভিমন্থ্যু ও সৈন্তদেব বিতাঁভিত কবছে। ধুষটদ্যুযন ও ঘটোৎকচও হঠাৎ এই 
বণক্ষেত্রে এসে আমাৰ সৈন্তাদেব তাড়িযে দিচ্ছে। এই পলাঁষমান সৈন্দেব 
আপনি ব্যতীত আঁব কেউ বক্ষা কবতে পাববে না। আপনি আমাদেব 
সকলকে বক্ষা ককন বলে ভীম্মেব পৌকষকে উদ্দীপ্ত কবতে থাকেন। 
ছুযোৌধনেব কথা শুনে ভীম্ম কিছুকাল চিন্তা কবে বললেন, সুস্থিব 

হয়ে তুমি এই বিষয়টি শোন। আমি প্রতিজ্ঞা কবেছিলাম প্রতিদিন 
দশ হাজাব মহাত্মা ক্ষত্রিযদেব বধ কবব। আঁমাব সেই প্রতিজ্ঞা আজ 

অবধি পালন কবেছি। আজও আমি সেই মহান্ কাজ কবব। আজ 
আমি হয নিহত হযে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শন কবব, না হয পাগুবদেৰ সংহাব 

কবব। ( অহং বাদ্য হতঃ শেস্তে হনিষ্তে বাদ্য পাগুবান্। ) 

অগ্ভ তে পুকষব্যান্ প্রতিমোক্ষ্যে খণং তব। 
ভর্তৃপিগকৃতং বাজন্ নিহতঃ পৃতনামুখে ॥ (ভীঃ) ১০৯২৯ 

-_ পুকষ শ্রেষ্ঠ বাজন, তুমি আমাব পোষণ কর্তা, আমাব মধ্যে তোমাৰ 
অন্নেব খণ আছে। আজ যুদ্ধেব সম্মুখ ভাগে নিহত হযে তোমাৰ সেই 
খণ পবিশোধ কবব। 



'২৬৮ চবিত্রে বামায়ণ মহাঁভাবত 

ভীগ্মেব স্যাষ বৃদ্ধ পিতামহ যে কতটা ব্যথিত হয়ে এই প্রতিজ্ঞা 
কবেছিলেন তা সহজেই উপলব্ধি কবা যাঁষ। ছুর্যোধনকে বাঁব বাঁব 
পাগুবদেব শক্তি সম্বন্ধে সচেতন কবিষে দেওয়া সত্বেও তিনি তাঁর 
পবাজধেৰ গ্লানি ভীগ্ষেব উপব দিচ্ছিলেন সেই দুখ ও অপমানেই 
ভীন্মের মত জ্ঞান বৃদ্ধেব মুখ দ্িষে এমন কঠিন শপথ বের হযেছিল। 

তাঁবপব ভীম্ম এক প্রচণ্ড সংগ্রামে এক লক্ষ পাঁগুব সৈন্য বধ 
কবলেন। শিখণ্ডীও অর্ভুনেব উৎসাহে উৎসাহিত হযে ভী্মকে আক্রমণ 

কবলেন। উভয পক্ষেব বীবদেব মধ্যে ছন্দ যুদ্ধ হল। অর্ভুনেব সঙ্গে 
ছুঃশোসনেব ভযঙ্কব যুদ্ধ হল। কৌবব ও পাগুবদেব বীব ও মহাবধীদেব 
মধ্যে দ্ন্ৰ যুদ্ধ স্থুক হল! দ্রোণাঁচার্য চতুদিকে অশুভ চিহ্ন দেখে 
ভীগ্মকে বক্ষাব জন্য পৃষ্টতযয়ব সঙ্গে ঘুদ্ধ কববাৰ জন্ অশ্বথামাকে আদেশ 
দিলেন। ভীম একা কৌববদেব দশ প্রধান মহাবধীব সঙ্গে যুদ্ধ কবে 
অস্তুত বীব্ধ প্রদর্শন কবছিলেন। অর্জুন ও কৌবব মহাবধীদেব সঙ্গে 
যুদ্ধ কৰে তীব পৌকষেব পৰিচয় দিষেছিলেন। (অর্জুন চবিত্র দ্রব্য) 
ভীল্মেব আদেশে যুধিষ্টিব সসৈম্তে তাঁব উপব আক্রমণ কবলেন। 
(ভীম্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য ।) শিখণ্ডীও ভীম্মকে ভূপাতিত কববাব জন্য 
বিশেষ চেষ্টা কবতে লাগলেন । ছুর্যোধনেৰ আজ্ঞ! পেয়ে বিভিন্ন দেশেব 
বাজাবা নিজ নিজ বিশাল সৈন্ বাহিনীব সঙ্গে দ্রোণ ও অশ্বথামাকে 
সঙ্গে নিষে ভীম্মেব সহায়তাঁষ শিখন্তী ও পাণ্ডব সৈম্যদেব সঙ্গে যুদ্ধ 

কবতে লাঁগলেন। ভীম্ম প্রবল পবান্রম দেখাঁলেন। ছুঃশাঁসনও 

পবাক্রম প্রদর্শন কবেন। অর্জুনেব সঙ্গে ভীন্মেব প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। 
ভীম্ম বখন দিব্যান্ত্র নিষে অর্জুনেব দ্বিকে ধাবিত হলেন, তখন শিখণ্ডী 
ভীম্মকে আক্রমণ কবলেন। ভীম্ম অস্ত্র সংববণ কবলেন। ভীন্ম 

মৃছ্ছিত হযে পডলেন। তিনি অদ্ভুত পবাক্রম দেখাতে দেখাতে ভী্মেব 
কৌবব সৈ্ত সংহাঁৰ কবলেন। (ভীম্ম চবিত্র ্রষটব্য ) 

ভীগ্ব কৌবব পক্ষেব প্রধান প্রধান মহাবধী বীব দ্বাবা সুবক্ষিত 
থাঁকলেও অর্জুন তীকে বথ হতে ভূপাতিত কবেন। তিনি শবশয্যাষ 
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শযন কবলেন। ূর্যদেব উত্তবাঁয়ণে গমন করা পর্যন্ত ম্ৃত্যুব জন্য 

অপেক্ষা কবতে লাগলেন । 

শব্শয্যায শাঁধিত ভীম্মকে অর্জুন যখন তাঁব যোগ্য উপাধান ও 
তৃষ্জাৰ জল দিলেন, তখন ভীম্ম তীর প্রভূত প্রশংস! কবে বলেছিলেন-_ 
আমি, বিদছ্রব, দ্রোণাঁচার্ষ, পবশ্তবাম, কৃষ্ণ এবং সঞ্জয় বাবংবাব দুর্যোধনকে 

যুদ্ধ না কববাঁব জন্য পরামর্শ দিযেছিলাম। কিন্তু দূর্যোধন আমাদের 

কথা! শোনেনি । 
পরীতবুদ্ধিহি বিসংজ্রকল্পো 

ছুর্যোধনে। ন চ তঙ্থাদ্ঘধাঁতি। 

স শেষ্যতে বৈ নিহতাশ্চিবা 
শাম্রাতিগো ভীমবলাভিভূতঃ ॥ ( ভীঃ) ১২১৩৭ 

--ছুর্যোধনেৰ বুদ্ধি বিপবীত হয়েছে, সে যেন জ্ঞান হাঁরিয়েছে। সেজন্য 
সে আমাদেব কথা বিশ্বীস কবতে পাঁবেনি। সে শাস্ত্রের মর্যাদা 

উল্লজ্বন কবে চলেছে, সেই জন্য ভীমসেনেব বলে পবাঁজিত হযে মৃত্যু- 
ববণ কববার জগ্ঠ সে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শুষে থাঁকবে। ছুর্যোধনেব এক-_ 
রোখাঁমি এই ছুঃখজনক পবিণতিব কাবণ। 

ভীগ্মেব এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল | 78101 
এব 909610909 200 %০11671600য 10 00010101 216 16 

37636 31000 ০£ 501310165 উক্তিটি যেন ছুর্যোধনেব চবির 
অবলম্বনে বল! হযেছে। 

ভীগ্ষমেব ভবিষ্যৎ বাণী শুনে ছুর্যোধন ছুঃখিত হলেন । ভীন্ম তাঁব দিকে 
দৃষ্টিপাত কবে বললেন, বাজন, আমাৰ কথা শোন এবং ক্রোধ ত্যাগ কব। 

বুদ্ধিমান অর্জুন যেভাবে শীতল, অমৃততুল্য মধুব এবং স্থগন্ধ জলথাবা 
প্রবাহিত কবল, তুমি তা! প্রত্যক্ষ কবলে। এ সংসাবে এমন পরাক্রম- 
শালী বীৰ নেই। তিনি বছ অস্ত্রেব নাম কৰে বললেন, একমাত্র অর্জুন 
বা কৃষ্ই এ সমস্ত দিব্যান্ত্র প্রয়োগে সমর্থ। অন্ত কেউ এ সব অন্ত 
জানে না। অর্জুনকে যুদ্ধে কোন বপেই জয কবা সম্ভব নর। যে 



২৭০ চবিত্রে বামাধণ মহাঁভাবত 

মহাত্মা পুকষেব এই অলৌকিক কা প্রত্যক্ষ দেখা গেল, সেই অর্জনে 
সঙ্গে তোমাব শীঘ্রই সন্ধি কৰা উচিত। এতে কোন প্রকাবেই বিলম্ব 
কববে না । যে পর্যন্ত কৃষ্ণ স্বীয অন্ুবক্তগণেব অধীনে থাকবেন, সেই 
সমযেব মধ্যেই অর্জুনেব সঙ্গে তোমাব সন্ধি স্থাপন কবাব উপযুক্ত সময়। 
তক্ষণ পর্য্স্ত অর্জুন আনতপর্যযক্ত বাণের দ্বাবা তোমাঁব স্পর্ণ সৈন্ত- 
বাহিনীকে বিনাশ কবে না ফেলে, সেই অবসবেব মধ্যেই অজুনেব সঙ্গে 
তোমাৰ সন্ধি স্থাপনকে যোগ্য কাঁজ বলে বিবেচিত হোক। তোমা 
অবশিষ্ট ভ্রাতীব! ও বহু সংখ্যক নৃপতিগণ যতক্ষণ বেঁচে আছেন, সেই 
সমযেব মধ্যেই তুমি অর্জনের সঙ্গে সন্ধি কব। যুধিিব বণক্ষেত্রে 
ক্রোধে প্রজ্লিত নেত্রে তোমাদেব ভন্ম কববাৰ পূর্বেই তুমি সন্ধি কব। 
নকুল-সহদেব-ভীম এবা সকলে মিলিত হযে সৈম্াদেব ধ্বংস কববাব 
পূর্বেই তাদের সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন কব-_এটাই আমাৰ অভিপ্রায়। 
আমাব সঙ্গেই যেন এ যুদ্ধেব অবসান ঘটে। তুমি পাগুবদেব সঙ্গে 
সন্ধি কব। (ফুদ্ধং মদস্তমেবাস্ত তাঁত সংশাম্য পাণ্বৈঃ। ) আমাৰ 
জীবনেব দাবা কুক-_পাঁগুবেব মধ্যে সৌহার্দ্য, ভাব স্থাপিত হোক । 
আমি যে প্রস্তাব দিলাম তা৷ তৌমাঁৰ কচিকব হোঁক। সন্ধি তোমাঁব 
ও সমগ্র কৌবব কুলেব কল্যাণ বলে মনে কৰি। তুমি পাগুবদেব 
অর্ধবাজ্য প্রদান কৰ। যুধিষ্টিব ইন্দরপ্রস্থে গমন ককক। তাহলে তুমি 
বাঁজাদের মধ্যে মিত্রদোহী, ও' নীচ বলে অভিহিত হবে না এবং 
তোমাকেও পাপী বলে অপষশ কুড়াতে হবে ন1। 

আমাব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদেব মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হোক । 

সব বাজাই প্রসন্ন হযে পবস্পব মিলিত হোক । 

যদি তুমি, মোহাবিষ্ট'হযে নিজেব মূর্খতাবশতঃ আমাৰ সমযোচিত 
কথা না শোন, তবে'শেষে তোমাকে অন্ুতাঁপ কবতে হবে এবং যুদ্ধে 

তোমাদেব সকলেবই বিনাশ হবে। আঁমি তোমাকে এই সত্য কথা 

বলে দিলাম। (সত্যামেতাং ভাবতীমীবয়ামি। ) ভীগ্ম দুর্যোধনকে 
এই উপদেশ দিয়ে নীরব হলেন। 



বাবণ ও ছুর্যোধন ২৭১ 

কিন্ত দুর্যোধনেব ভীম্মেৰ এই ্তায় ও অর্থপূর্ণ এবং পম হিতকব 

ভবিত্তদঘ্ধানী ভাল লাগলো! না । যেমন মুমুর্য বোগ্ীব ওষধ ভাল লাগে 
না (মুমৃষুবিব ভেষজম্। ) 

ভীম্মেব শবশয্যাষ শযানকালীন দুর্ধোধন কর্ণকে জিজ্ঞেম কবলেন, 

তিনি (কর্ণ) ধাঁকে সেনাপতি বলে যোগ্য মনে কববেন, হর্ধোধনবাঁ 

সকলে মিলিত হযে নিঃসন্দেহে তাঁকেই সেনাপতি পদে ববণ কববেন। 
কর্ণ বললেন সমস্ত যোদ্ধাদেব আচার্য, বযোবৃদ্ধ গ্তক এবং অস্ত্রধাবী- 

দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভ্রোণই এখন সেনাপতি হবাব যোগ্য। অতএব 
আপনি আচার্ধ দ্রোগকে সেনাপতি পদে ববণ করুন 

কর্ণেব পবামর্শ শুনে ছুর্যোধন দ্রোণাচার্কে বললেন, আপনি 
সমস্ত স্গ্ূণেব আকব। আঁপনার মত যোগ্য বক্ষ! কর্তা এই, বাজাদেৰ 
মধ্যে কেউ নেই। অতএব ইন্দ্র যেমন সমস্ত দেবতাদেব বক্ষা কৰে 

থাকেন, তেমনি আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা কন আমরা 

আপনাব নেতৃত্বে থেকে শক্রদেব জয করতে অভিলাধী হযেছি। 

দুর্যোধন, নান। ভাবে দ্রোণাচার্েব উচ্ছুসিত প্রশংসা! কবে তাঁকে এগাৰ 
আক্ষৌহিনী সৈন্যেব সেনাপতিব পদ গ্রহণে অন্ুবোধ কবলেন। অন্ঠান্ 
বাঁজাবাও জযখ্বনি দ্রিষে ছুর্ধোধনেৰ প্রস্তাব সমর্থন কবেন। 

দ্রোণাঁচার্ষেব অভিষেক হলো । ছ্বোণ বলেছিলেন সেনাপতি পদে 

থাকলেও তিনি ত্রুপদ কুমাৰ ধুষ্টছ্ায়কে বধ কববেন না, কাঁবণ তিনি 

দ্রোণেব বধেব জন্য উৎপন্ন হযেছেন। 

সেনাপতিব পদ লাভ কববাৰ পৰ দ্রোণীচার্য ছুর্যোধনকে বলে- 

ছিলেন, ভীগ্ষেব পব তুমি আমাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত কৰে যে 
সন্মান দেখালে এজন্য আঁমি তৌমাব কোন মনোবাঞ্থ। পূর্ণ কবব, তুমি 
যা ইচ্ছা প্রার্থনা কব। 

দুর্ষোধন বলেছিলেন-- 

দদীসি চেদ্ বরং মং জীবগ্রাহং যুধিষ্টিবম্। 
গৃহীত্বা বথিনাং শ্রেষ্ট মৎসমীপমিহানয,॥ (বরো) ১৬ 



২৭২ চবিত্রে বাঁমাঘণ মহাভাবত 

-যদি আপনি আমাকে ববদানে ইচ্ছুক হোন, তবে বথথী বীবদেব মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠবকে জীবিত অবস্থায বন্দী কৰে আমাব নিকট নিয়ে আন্ুন। 

দ্রোণ জিজ্ঞেস কবলেন তুমি তাঁকে বধ কবতে চাইলে না কেন? 
দূর্যোধন বললেন, যুধিটিবকে বধ কবলে, তাঁর অন্যান্য ভ্রীতাবা আমাদেব 

সহাব কববে। আমাৰ জয়লাভ হবে না। সম্ত দেবতাবাও যুদ্ধ 
পাগুবদেব জয কবতে পাববে না । যদি পাণ্ডবদেব সপুত্র বব কবতে 

পাবা যাঁয় তবে কৃষ্ণ সমস্ত নপতিদেব স্বীয় বশে এনে সমুদ্র ও বনভূমি 

সহ এই পৃথিবীকে জয় কবে দ্রৌপদী বা কুস্তী দেবীকে প্রদান কববেন। 
অথবা! পাগুব পক্ষের যাবা অবশিষ্ট থাকবে, তাঁবাও আমাদেব বেঁচে 
থাকতে দেবে না। 

ৰ সত্য প্রতিজ্ঞে ত্বানীতে পুনদুর্যতেন নিজিতে। 
পুনর্াস্ত্তযবণ্যাষ পাঁগুবাস্তমন্ুত্রতাঃ॥ (দ্রোঃ) ১২1১৭ 

-_সত্য প্রতিজ্ঞ বাজা যুধিষ্টিবকে জীবিত অবস্থায বন্দী কবে নেবাব পৰ 
পুনবায যদি তাকে পাশ! খেলায় পবাজিত করা যায়, তবে ভাব উপব 
ভক্তি ভাবাপন্ন পাগুবেবা পুনর্বাব বনে গমন কববেন। 

সোহ্যং মম জায়ো ব্যত্তং দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি। 

অতো ন বধমিচ্ছামি ধর্মবাজস্ত কহিচিৎ॥ (দ্রোঃ) ১২১৮ 

স্আমাৰ স্থিব বিশ্বীস--এই বপে আমাৰ জয় লাভ দীর্ঘস্থায়ী হবে। 

সেজন্য কোন প্রকাবেই আমি ধর্মবাজ যুধিষ্ঠিবকে বধ কবতে চাই না। 

উপবেৰ উক্তিগুলি হতে দযৌধনেব কুটিল হীন মনেব পবিচয 

পাওয়া যার। বাবণেৰ সঙ্গে এইখানে উভযের সাদৃশ্য । বাব্ণ যেমন 

সীতাকে বামেব ছিন্ন মুণ্ড দেখিয়ে কৌশলে সীতাকে বশে এনে শক্র 

রাঁমকে পবাস্ত কবতে চেয়েছিলেন। এখানেও ছূর্যোধন কৌশলে 

যুধিষ্িবকে বন্দী কৰে জযলাভ কবতে চাচ্ছেন। তবে বাবণ আঁপন 

.পবাক্রমেই শক্রকে দমন কববাঁব শক্তি বাখতেন। কিন্তু হূর্যোধন 

গবোমুখাপেক্ষী। তাই ধাদেব শৌর্ষেব উপব তিনি নির্ভবলীল, তাদের 

নিকট তীব হীন প্রচেষ্টা ব্যক্ত কবতে কুষ্ঠা বোঁধ কবেননি। 



বাঁৰণ ও ছুযোধন ২৭৩ 

ভ্রোণ জানিষেছিলেন অর্জুন যদি যুধিিবকে বক্ষ না কবে তবে 

তিনি যুধিষ্টিবকে বন্দী কববেন। স্ৃতবাং অর্জুনকে যেন যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে 

দূবে সবিষে বাখা হয। 
দূর্যোধন জানতেন যে পাঁগুবদেব প্রতি দ্রোণাচার্ধেব ছূর্বলতা 

আছে। সেজন্ত তিনি দ্রোণাচার্ধে এই প্রতিজ্ঞা স্থিব বাখবাব জন্য 
এই গুপ্ত অভিপ্রা চাঁবদিকে প্রচাঁৰ কবে দিলেন । 

এইটিও ছুর্যোধন চবিত্রেব এক হীন মনোভাবেব অভিব্যক্তি । নতুবা 

ধাকে সেনাপতিব পদে অভিষিক্ত কবেছেন-_তীব প্রতিও আস্থা বাখতে 

পাঁবছেন না। 

দ্রোণাচার্ধেব প্রচণ্ড যুদ্ধ দেখে ছূর্যোধন সন্তুষ্ট হযে কর্ণকে বললেন, 
নিশ্মযই আজ জীবন ও বাজ্য হতে নিবাঁশ হযে এই দুর্মতি পাঙুপুত্র 

সাঁবা জগৎকে দ্রোণমযই দেখছে । 
ভীমসেন পাঁণ্ডব ও স্থপ্রয যোদ্ধা বিহীন হযে আমাৰ সৈন্যাদেব 

দ্বাবা৷ পবিবেষ্টিত হযেছে। ভীমেব এই অবস্থা আমাব আনন্দ বদ্ধন 
কবছে। 

কর্ণ জানালেন, ভীম কখনও কৌবব সৈন্যদের সিংহনাঁদ সহা কববে 
না। পাগুববা! বীব, অস্ত্র বিষ্ভায নিপুণ এবং যুদ্ধে উন্মন্ত হযে সংগ্রাম 
কবে। তাবা কখনই বণভূমি হতে পলাযন কববে না। পাঁগুববা 
ভীমকে বক্ষা কববাব জন্য দ্রোণাচার্যকে চাবদিকে কেমন “ঘিবে 
ফেলেছে, যেমন মেঘ হুর্ধকে আবৃত কবে থাকে । ( পবীষ্পত্তঃ 

সূর্যমভ্রগণা ইব।) 
অতঃপব উভয পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয। ভীমেব সঙ্গে কৌবব বীবদেৰ 

যুদ্ধে সৈন্য ক্ষষ ঘটে | দ্রোণাচার্ষে উপব পাগুববা আক্রমণ কবেন। 

অর্জন ও কর্ণেব মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয। অর্জুন কর্ণেব ভ্রাতাদেব নিহত 
কবেন এবং কর্ণ ও সাত্যকিব মধ্যে সংগ্রীম চলে । শক্রদেব অত্যুদযে 
দুর্যোধন মনে অত্যন্ত দুঃখিত হযেছিলেন। তিনি ত্ুদ্ধ হযে যোদ্ধাদেব 
শুনিষে শুনিয়ে আচার্য দ্রোণকে বলেছিলেন _ 

১৮ 
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ছিজশ্রেষ্ট, নিশ্চয়ই আমবা আঁপনাব দৃষ্টিতে শক্রবর্গেব অস্তগ্তি। 
(নৃনং বং বধ্যপক্ষে ভবতো! দ্বিজসত্তম ) এব কাবণ হল- ুধিষ্টিব 
আপনাব অত্যন্ত নিকটে আঁসলেও আপনি তাকে বন্দী কবেন নি। 
যুদ্ধে কোন শত্রু যদি আপনাঁৰ নজবে পড়ে তবে দেবতাদেব সঙ্গে 
পাগ্তবব! তাকে বক্ষা করতে পাঁববে না । আপনি প্রসন্ন হযে আমাকে 
বব দিষেছিলেন, পবে তাঁব বিপবীত আচবণ কবলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ 
পুকধবা কোন প্রকাবেই নিজেদেব ভক্তেব আঁশা ভঙ্গ কবে না। 
(আশাভঙ্গং ন কৃর্বন্তি ভক্তস্তার্্যা কথঝ্চন। ) 

দ্রোণাচার্য বললেন অর্জুন যাঁকে বণক্ষেত্রে বক্ষা কবছে তাকে 

দেবতা, অস্থব, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ এবং বাক্ষসদেব সঙ্গে মান্ুষবাও জয় 

কবতে পাঁববে না। কৃষ্ণ ও অর্জুন যেখানকাব সেনানাক সেখানে 

কাবও শক্তিই সমর্থ হয না । তিনি প্রতিজ্ঞা কবলেন সেদিন পাগুবদেব 
যে কোন এক শ্রেষ্ঠ মহাবধীকে বধ কববেন। আজ আমি সেই ব্যুহ 
নির্মাণ কবব যাকে দেব্তাবাঁও ভেদ কবতে পাঁববেন না। কিন্তু যে 

কোন উপাষে অর্জুনকে আজ দূবে সবিষে বাখো। কাঁবণ যুদ্ধ সম্বন্ধে 
এমন কোন বিষষই নেই, যা অর্জুনেব অজ্ঞাত বা অসাধ্য । কাৰণ সে 

এই মর্ত ও ন্বর্গেব যুদ্ধেব সব বিষয়েরই জ্ঞান লাভ কবেছে। 
ভ্রোণাচাধ্য এক অসাধাঁবণ বুহ বচনা কবলেন। যা ভেদ কবাব 

পথ ছু একজন ছাঁডা অন্য যোদ্ধাদেব জানা ছিল না। 

দ্রোাচার্ষেব ব্যবস্থানুযায়ী সংশপ্তকবা! দক্ষিণ দিকে গিষে অর্ভুনকে 
যুদ্ধে আহ্বান কবলেন। অর্জুন ও কৃষ্ণেব অবর্তমানে যুধিষ্টিবেব 
আজ্ঞা অভিমন্থ্যু সেই ব্যুহ ভেদ কবেছিলেন। (অভিমন্থ্য চবিত্র 

রষটব্য ) 
অর্জুন যখন সংশপ্তকদেৰ সঙ্গে যুদ্ধ শেষ কবে ফিবে এসে ঘুধিষ্টিবেব 

মুখে অভিমন্থ্যব বধ বৃত্তান্ত শুনলেন, তখনই তিনি জযদ্রথকে বধ 

কববাব জন্য প্রতিজ্ঞা কবলেন। (অর্ভুন চরিত্র দ্রষ্টব্য) জয়ন্্রথই 
বাহ দ্বাব বক্ষা' করে কোন পাঁগুব সেনা বা পাগুব ভ্রাতাকে অভিমত 
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সহাষতা! কববাব জন্য ঘ্যুহ মধ্যে প্রবেশ কবতে দেননি। অভিমন্থ্যকে 
অগ্ায যুদ্ধে বধ কবে ভ্রোণাচার্ষ তীব প্রতিজ্ঞ! বক্ষ কবলেন। 

অর্জঞনেৰ প্রতিজ্ঞাব কথা শুনে জযদ্রথ ভীত হযে স্বী বাজধানীতে 

ফিবে যাবেন বললেন। ছুর্যোধন ভগ্নিপতি জযদ্রথকে অভয দ্িষে 

বললেন, তুমি ভীত হইও না। বকক্ষেত্রে তুমি ক্ষত্রিযদেব মধ্যে থাকলে 
কেউ তোমাকে বধ কবতে পাববে না। সব মহাবধীবা ও আমা 
একাদশ অক্ষৌহিনী (দিও তখন তীব বহু সৈম্ত নিহত হযেছে) 
সৈন্য তোমাকে বক্ষা কববাব জন্য প্রস্তুত আছে। তুমি নিজে একজন 
শ্রেষ্ঠ বীব, তুমি পাঙুপুত্রদেব ভয কবছ কেন? 

অভঃগব অর্জুন বহু কৌবব সৈন্ত হতাহত কবে সিন্ধুবাজ জযদ্রথকে 
বধ কববাব জন্য দ্রোণীচার্য ১৪ কৃতবর্মাব সৈন্তাবাহিনীকে ভেদ কবে 
কৌবব সৈন্ত মধ্যে প্রবেশ কবলেন। কন্বোজবাজ স্থদক্ষিণ ও 
পবাক্রমশালী শ্রতাযুধকে অর্জন নিহত কবলেন। সমস্ত কৌবববা 
পলাযন কবতে লাগল। সৈন্দেব পলান কবতে দেখে ছুর্যোধন 
ভ্রোণেব নিকট গিযে তাঁকে বললেন-_ 

অর্জুন আমাদেব সৈম্তবাহিনীকে মন্থন কবে ব্যৃহেব মধ্যে চলে 
গেল। আপনি স্থিব ককন অর্নেব বিনাশেব জন্য কি কবণীয়? এই 
ভথঙ্কব লোকক্ষবে যাঁতে জযদ্রথ নিহত না হ্য, সেইবপ উপাঁষ স্থিব 
ককন। আমাঁদেব একমাত্র আশ্রয আপনিই। 

বখন অজু'ন আপনাব সৈশ্যবহ ভেদ কবে আপনাকে অতিক্রম 
কবে অগ্রসব হল, তখন হতেই জবদ্রথকে বক্ষা কববাব জন্য যোদ্ধাবা 
মহাসংশঘে পড়েছে। আমাব দৃঢ বিশ্বীস ছিল, অর্জুন আঁপনাকে জয 
না কৰে, আপনাকে অতিক্রম কবে সৈশ্যমধ্যে প্রবেশ কবতে পাববে 
না। এখন আমাব মনে হচ্ছে আমাৰ এই সৈশ্দেব কোন অস্তিত্বই 
থাকবে না। 

জীনামি ত্বাং মহাভাগ পাগুবানাং হিতে বতমূ। 
তথা মুহ্যামি চ ্রহনন্ কার্যবন্তাং বিচিন্তবন্॥ (দ্রো) ৯৪১১ 
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-_মহাভাঁগ, ত্রন্ধণ, আমি জানি যে আঁপনি পাগুবদেব হিতে নিবত 
আছেন। সেইজন্য আমি নিজ কার্য্েব গুকত্েব কথা বিশেষ ভাবে 
চিন্তা কবে চিন্তিত হযে পড়ছি। 

বথাশক্তি চ তে ত্রন্মণ, বর্তযে বৃত্তিমুত্তমীম। 

গ্রীণামি চ যথাশক্তি তচ্চ তং নাববুধ্যসে ॥ (ভ্রোঃ। ৯৪1১২ 

-__আঁমি বথাঁশক্তি আপনাব জন্য উত্তম জীবিকাবৃত্তিব ব্যবস্থা কবেছি 
এবং শক্তি অনুসাবে আপনাকে প্রসন্ন বাখবাব চেষ্টা কবেছি। কিন্তু 
এসব বিষযকে আপনি কোন প্রকার গুকত্বই দিচ্ছেন না। 

অস্মীনেবোপজী বস্তমস্মাকং বিপ্রিষে রতঃ। 

ন ছয়ং ত্বাং বিজানামি মধুদিগ্বমিব ক্ষুবম্ ॥ ( দ্রোঃ) ৯৪।১৪ 

আমাৰ নিকট হতে আঁপনাৰ জীবিকা চলছে, তথাপি আপনি 
আমাবই অপ্রিষ কার্ধে বত আছেন। আধি পূর্বে তা জানতে পাবিনি 
যে আপনি মধুলিপ্ত একটি ক্ষুবসদৃশ। 

যদি আপনি অজু'নকে প্রতিবোধ কববাব বর আমাঁকে না দিতেন, 

তা হলে আমি সিন্কুবীজ জযদ্রথকে স্বীষ বাজ্যে ফিবে যেতে নিষেধ 

কবতাম না। মূর্খ আমি আপনাব নিকট হতে বন্গা পাবাৰ আশা 
কবে সিন্ধুবাজ জদ্রথকে এখানেই থাকতে বলেছি এবং এই ভাবে 
মোহবশতঃ আমি তাকে মৃত্যুব মুখে ঠেলে দিযেছি। 

ছুর্যোধনেৰ ক্ষুবধাব বসনা হতে গুক ভ্রোণও মুক্তি পাননি। 

দ্রোণেব প্রতি ছুধোধনেব এইবপ বড় ভাষণ শুধু অভদ্রোচিত নয । 
সংঘম ও শিষ্টাচাব বিকদ্ধ | দ্রোণাচার্ষে মত বৃদ্ধ আঁচার্ধকে জীবিকাঁৰ 

গঞ্জনা কেবল বূঢচতা৷ নয়-_নীচতাবও পবিচায়ক। 

মানুষ যমবাঁজেব দস্তেব মধ্যে পতিত হয়েও হযত মুক্ত হতে গাবে। 

কিন্তু বণাঙ্গনে অজু'নেব বশীভূত হযে এই জ্দ্রথের প্রাণ থাকতে পাঁবে 

না। , 

আপনি জয়দ্রথকে মৃত্যুব কবল হতে বাঁচান, আর্ত আমি যা কিছু 
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বলেছি তাঁর জন্য আপনি ক্রোধ কববেন না। যে কোন প্রকাবেই 

হোক জধদ্রথকে আপনি বক্ষা ককন। 

দ্রোণ উত্তবে কেবল জানালেন অর্জনে সাঁবথি কৃষ্ণেব অশ্বগুলি 

দ্রুতগ্রামী। তাঁই অল্প একটু স্থযোগ পেলেই সে তৎক্ষণাৎ সৈন্য মধ্যে 

প্রবেশ কবছে। বার্ধক্যেব জন্ত তিনি ক্রুত বথ চালাতে পাঁবেন না। তা 

ছাঁডা তিনি ক্ষত্রিযদেব সামনে প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন যে তিনি যুধিঠিবকে 
বন্দী কববেন। সেই সময অর্জুন যুধিিবেব নিকট ছিল না। স্ুৃতবাঁং 
আমাৰ ঘ্ুহ দ্বাব ত্যাগ কবে অজু'নেব সঙ্গে যুদ্ধ কববাঁর জন্য যাব ন। 

অজজু'নও তোমাব মত উচ্চকুলজাত এবং পবাক্রমশালী। সে 
একাকী এবং তুমি সহাযক পবিবেষ্টিত হযে তাব সঙ্গে নির্ভয়ে যুদ্ধ কব। 
তুমিই পাণুবদেব সঙ্গে শত্রুতা স্থাপন কবেছ, স্ৃতবাং তুমি স্বঘং অজু'নেব 
সঙ্গে যুদ্ধ কর। 

দূর্যোধন উত্তবে বললেন, অস্ত্রজ্ঞদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যকে 
অর্জুন অতিক্রম কবে গেছে। সেই অর্জুনকে প্রতিবোধ কবা৷ তার 

পক্ষে সস্তব হযনি। ইন্দ্রকেও সমযে জয কবা যাষ। কিন্তু অর্জুনকে 
জয কৰা অসম্ভব। (নার্ভুনঃ সমবে শক্যো৷ জেতুং পবপুরগ্রযঃ| ) তবু 
যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অজু নেব লঙ্গে যুদ্ধ কবা৷ আপনি উচিত মনে কবেন তবে 
আপনি আমাব যশকে বক্ষা ককন। 

এখানে বাবণেব সঙ্গে দুর্যোধনেৰ পার্থক্য। বাবণ কখনও কাঁবো 

সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভীত হননি বা কাউকে অপরাজেষ মনে কবেননি। 
তুর্ষৌধন অপব যৌদ্ধাদেব শক্তিব উপব নির্ভব কবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে- 
ছিলেন। বাঁবণেব মত আপন বীর্ধেব উপব তব ভবসা ছিল না। 
তিনি স্বযং নির্ভৰ কখনে! ছিলেন না। 

তখন ভ্রোণ অতি সত্বব আচমন কবে সেই মহাযুদ্ধে ছূর্যোধনের 
বিজঘ লাভেব জন্য তীঁব শবীবে বিধি অনুসাবে মন্তরজপেব সঙ্গে অতন্ত 

তেভন্বী ও অদ্ভুত কবচ বেঁধে দিলেন। অভপেব দূর্যোধন অঙ্গনের 
সঙ্গে যুদ্ধ কবতে তাব বথেব দিকে চললেন । 
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রণক্ষেত্রে কৃষ্ণীর্জুনকে দেখে কৌবব সৈম্যবা ভীত হলে, ছুর্যোধন 
তাদেব অভয় দিয়ে বললেন, তোমাদেব ভয় দূব হোক। আমি 

কষ্াজুনিকে এখন নিহত করব। অতঃপব তিনি অভুনকে সম্বোধন 

কবে বললেন, তুমি যদি পাঁঙপুত্র হও তবে তুমি যে সব লৌকিক ও 
দিব্য অস্ত্রে শিক্ষা লাভ কবেছ, সেই সমস্ত আমাৰ উপব প্রয়োগ কব। 
আমি তৌমাব পৌকব কতট তা পৰখ করতে চাই। 

অতঃপব উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম বাঁধলো । অর্জুন কৃষ্ণকে 

বলেছিলেন, আমাব মনে হয় ছুর্যোধনেব দেহে ভ্রোণ অভেগ্ভ কবচ বেঁধে 
দিষেছেন। এব বন্ধন বীতি আমিও ইন্দ্রেব কাছ থেকে শিখেছি। 

কিন্তু ছুরোধনেব এ কবচ থাকলেও আমি তাকে পবাঁজিত করব। 
অর্জুন শবাঘাতে ছুযোধনেব ধনু ও হস্তাঁবরণ ছিন্ন কবলেন এবং অশ্ব ও 

সাবখি বিনষ্ট কবলেন। ছুর্যোধনেব এই ভাবে পবাঁজয ঘটলো । তাঁব 

সাহাব্যে ভূবিশ্রবা, কর্ণ, কপ ও শল্য প্রভৃতি সসৈন্তে এসে অর্থুনকে 
বেষ্টন কবলেন। 

ঘন ঘন অর্জুনের ধন্গুকেব টঙ্কাব ধ্বনি ও বৃষ্ঠেব শঙ্খ ধ্বনি শুনে 

বুধিষ্ঠিব সাত্যকিকে অর্জুনেব সহাযতাব জন্য পাঠান। যুদ্ধে সাত্যকিব 
প্রবল পবান্রমেব নিকট ঢরষৌধন পবাজিত হযে ভ্রাতৃবুন্দ সহ পলাবন 

কবলেন। 

অর্জুন, ভীম, সাত্যকি সিন্ধুবাজ জয়দ্রথকে বধ কববাব জন্ত অগ্রসব 
হলে ছূর্যোধন দ্রোণাচার্ধকে অনুযোগ কবে বললেন, আমাব বিশাল 

সৈন্তবাহিনীকে পবাক্তিত কবে এই তিন মহাঁবহী জয়ন্রথকে বধ করবাঁব 
জন্য উপস্থিত হযেছে । এদেব কেউ প্রতিবোধ কবতে পাবছে না। 

সেখানেও এবা সকলে অপরাজিত থেকে আমাব সৈহ্দেব অন্ত্র প্রহাব 

কবছে। (ব্যাবচ্ছন্তি চ তত্রাি সর্ব এবাপবাঁজিতাঃ ) মেনে নিলাম 

যে মহাবধী অঙ্ভন আপনাকে অতিক্রম কবে গেছে। কিন্তু এবা 

কিবপে অতিক্রম কবল? এদেব কাছে আপনাব পরাজব। 

আশ্ষর্য্যভূতং লোকেহন্মিন্ সমুদ্রস্তেব শৌবণম্॥ (ভ্রো ১৩৭৭ 
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--সমুদ্রকে শু কবে দেওষাব ন্যায ইহা জগতে এক অত্যাশ্চ্য 

ঘটনা বলে আমি মনে কবি। 
এটা কি ছুর্যোধনেৰ শ্লেষ না দ্রোণেব সদিচ্ছাব প্রতি কটাক্ষ । 

আজ সব লোকই এই বিষষে আলোচনা কবছে। আপনার' 
এই পবাঁজ সব লৌকেবই নিকট অবিশ্বীসনীষ। (ইত্যেবং ক্রবতে 

যৌধ! অশ্রদ্ধেমিদং তব 1) আমাবই ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ। এব! তিন 

মহাবী যখন আপনাব মত পুকঘ শ্রেষ্ঠকে অতিক্রম কবে অগ্রদৰ 
হতে পাঁবলো১ তখন যুদ্ধে আমাব বিনাশই অবশ্ঠন্তাবী। (ত্র ত্বাং 
পুকধব্যান্রং ব্যতিক্রান্তীস্যো বথাঁঃ ৷ এই অবস্থা যা অবশ্য কবদীষ 
তা ককন। 

নিজেব দোষেব যে অব্ঠস্তাবী পবিণতি ঘটতে চলেছে তাঁ 
জন্য বাঁৰ বাঁ ছুর্যোধন কখনে! পিতামহ ভীম্মকে কখনে৷ বা গুক 
দ্রোণাচার্ধকেই দাধী কবেছেন। এই প্রসঙ্গে 181281151 ৫15176 
800 0০06% 390150 [67০৫ এব কথাটি মনে পড়ে -7)৩ 
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দুর্যোধনকে একটা সন্দেহেব মোহে আচ্ছাদিত বেখেছিল। তাই তিনি 

বাব বাব অন্যকে সন্দেহ কবেছেন। 

উত্তবে দ্রোণাচার্য বললেন, কৌবব সৈন্ব! অগ্রভাগে ও পশ্চাদ- 
ভাগে শক্রদেব আক্রমণে মুখে পতিত হযেছে। শকুনিব বুদ্ধিতে 
পাশা খেলাব কথা ম্মবণ কবিযে দিযে তিনি বললেন, কৌবব 
বাজসভাষ যে পাশ। খেলা হযেছিল, প্রকৃতপক্ষে তা পাশ! ছিল না, 

তা ছিল দুর্ঘধ বাণ। ( অক্ষান্ স মন্তমানঃ প্রাক্ শবাস্তে হি দ্ববাঁসদাঁঃ) 
জযদ্রথেবই জীবন পণ বেখে শত্রদেব সঙ্গে আমাদেব ভবঙ্কব অক্ষ 
ক্রাডা আবন্ত হয়েছে। যেখানে মহাঁধনূর্ধববা জযদ্রথকে বক্ষা 
কবছে তুমি ব্বযং সেদিকে শীঘ্র যাঁও এবং জযদ্রথেব বক্ষকদেব 
বক্ষা কব। ছুূর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। এবং যুধামন্থা ও উত্তমৌজাব 
সঙ্গে তীব প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। 
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ক্রুদ্ধ অঙ্জুন জয়দ্রথেব দিকে অগ্রসব হচ্ছে দেখে ছুর্যোধন কর্ণকে 

বললেন, এখন যুদ্ধেব সময় হয়েছে । তুমি এখন তোমাৰ বল প্রদর্শন 

কব। কর্ণ, যুদ্ধক্ষেত্রে জযন্্রথ যাতে অভ্র্ন দ্বাবা নিহত না হয 
তাৰ চেষ্টা কব। এখন দিনেব আব অল্পই অবশিষ্ট আছে। তুমি 
শক্রকে আহত কৰে তাঁৰ কাজে বাঁধা দাও। দিন কোন প্রকাবে 

শেষ হলেই আমাঁদের জয়লাভ স্তুনিশ্চিত। (দিনক্ষষং প্রাপ্য নব- 
প্রবীব গ্রবো হি নঃ কর্ণ জযো৷ ভবিষ্ততি) নূর্ধাস্ত পর্যস্ত যদি 

জবদ্রথ স্ুবক্ষিত থাকে, তবে স্বীষ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হওযাব জন্য অর্জুন 
অবশ্ই অগ্ঠিতে প্রবেশ কববে। তাবপব অর্জুনহীন এই যুদ্ধে তাব 
ভ্রাতাবা ও অনুগামীবা মুহূর্ত কালও জীবিত থাঁকতে পাববে না । 

দৈবেব দ্বাৰা উপহত হয়ে অঙ্জু'নেৰ বুদ্ধি বিপবীত হযে গেছে। 
সেইজন্য সে কর্তব্য এবং অকর্তব্য কিছুব বিচাব না কবেই জয়দ্রথ বধ 

প্রতিজ্ঞা কবেছে। নিজেব বিনাশেব জন্যই এই প্রতিজ্ঞ! ুনিশ্চিত। 
বাঁধানন্দন, তোমীব স্াষ ছুধর্ষ বীব জীবিত থাকতে অর্জুন 

ূর্যাস্তেব পূর্বে জযদ্রথকে কিবপে বধ কবতে সমর্থ হবে? শল্য ও 
কৃপাঁচধেৰ বাবা স্বক্ষিত জয়দ্রথকে অর্জুন কিৰপে বধ কববে? 

আমি, ছুঃশাসন ও অশ্বথামা যাকে (জয়দ্রথ ) বক্ষা কবছি, অর্জুন 

তাকে কিবপে বধ কববে? মনে হচ্ছে সে আজ কাল কর্তৃক 

প্রেবিত হয়েছে। (কথ, প্রাঙ্গ্যতি বীভৎম্থঃ সৈন্ধবং কালচোদিতঃ। ) 

এদিকে নূর্ধ অস্তাচলে যাচ্ছে, বহু সংখ্যক বীব যুদ্ধ কবছে, 
অতএব আমাব সন্দেহ হচ্ছে যে, অজুন সু্ধান্তেব পূর্বে জযদ্রথেব 
নিকট উপস্থিত হতে পাববে না। তুমি সর্বশক্তি দিযে যুদ্ধক্ষেত্রে 

অর্জনেব সঙ্গে যুদ্ধ কব এবং তাঁব সব পৰাক্রম ব্যাহত কব। 
ছূর্ধোধনেব সব চেষ্টা ব্যর্থ কবে অজু'ন জয়দ্রথকে বধ কবলেন। 

( অজুনি চবিত্র দ্রষ্টব্য) 

জয়দ্রথেব মৃত্যুতে ছুর্যোধন শোকাভিভূত হযে পডলেন। এই 

যুদ্ধে কৌববদেব বিপর্যস্ত হতে দেখে ছূর্যোধন চিন্তা কবলেন যে 
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কর্েব উপব আস্থা বেখে তিনি যুদ্ধেব জন্য সব অস্ত্র সংগ্রহ কববাব 

চেষ্টা কবেছেন, সেই কর্ণও যুদ্ধে পবাজিত হযেছে এবং জযদ্রথও 

নিহত হযেছে । যাব শক্তিকে আশ্রয কবে তিনি সন্ধি প্রার্থী কৃষ্ণকে 

তৃণেব ম্াষ মনে কবেছিলেন, সেই কর্ণও আজ যুদ্ধে পরাজিত । 

অতঃপব তিনি দ্রোণেব দর্শনাথী হযে ভাব নিকট গেলেন ও 

কৌববদেব গুকতব পবাজযেব সমস্ত কথা বললেন এবং শক্রবা জযলীভ 
কবেছে, তাঁও জানালেন । তিনি আবও বললেন, আমাব পক্ষেব 

বাজাদেয গুকতব ক্ষ লক্ষ্য ককন। আমাব পিতামহ ভীম্ম হতে 

আবন্ভ কবে আজ পর্যন্ত বহু স্থপতি বিনষ্ট হযেছেন। অঞ্জন আমাৰ 
সাঁত অন্দৌহিনী সৈন্কে সংহাব কবে জধযদ্রথকে বধ কবেছে। 

যে সমস্ত পতি আমাব জন্য পৃথিবী জয কবতে ইচ্ছুক ছিলেন, 

তাঁবাও ভূতলে শযন কবেছেন। 

দুর্যোধনেব অনুশোচনা! প্রকাঁশ পেয়েছে তাঁব পববন্তাঁ উক্তিতে 

সোহহং কাপুকষঃ কৃত্বা মিত্রাণীং ক্ষযমীদৃশম্ । 
অশ্বমেধসহত্রেণ পাবিতুং ন সমুৎসহে ॥ (ভ্রোঃ) ১৫০।১৭ 

আমি কাপুকষ, আমি স্বীয় মিত্রদেব এভাঁবে সংহাব কবিষে 
হাজাব অশ্বমেধ যজ্জেব দ্াবাও নিজেকে পবিত্র কবতে পাঁবব না । 

ধর্মনাশক, পাপী ও লোভী আমাব জন্য যুদ্ধে জযলাঁভ কবতে 

ইচ্ছুক আমাব মিত্রবা কালে কোলে শুষে পড়েছে। 

কথং পতিতবৃত্তস্ত পৃথিবী সুহ্দীং দ্রঃ । 
বিববং নাশকদ্ দাতুং মম পীথিবসংসদি ॥ ( দ্রোঃ ) ১৫০১৯ 

--আঁচাব ভ্রষ্ট ও মিত্রদোহী আমাব জন্য এইসব বাজাদেব 
সভাষ এই ভুদেবী কেন বিদীর্ণ হযে যাচ্ছেন না, যাব ফলে আমি 
তাব মধ্যে প্রবেশ কবতে পাবি ? 

পিতামহ ভীদ্ম বক্তা্ুত হযে শবশয্যা শাধিত আছেন, কিন্তু 
আমি তীকে বক্ষা কবতে পাবলাম না। এই পবলোক বিজবী দুর্ধ্ধ 



২৮২ চবিত্রে রামায়ণ মহাঁভাঁবত 

বীর ভীম্মেব নিকট যদি আমি যাই, তবে নীচ, মিত্রদ্রোহী ও পাপাত্মা 

পুকষ আমাকে তিনি কি বলবেন ? 

আশ্চর্য, দেখুন আমাৰ জন্ত প্রাণে মোহ ত্যাগ কবে বাজ্য দান 
কবতে ইচ্ছুক মহাধনুর্ধব মহাবথী জলসন্ধকে সাত্যকি নিহত কবেছে। 

কম্বোজবাজ স্ুদক্ষিণ, বাক্ষদ অলম্বুব এবং অন্যান্ত বনু মুহ্থদকে 
নিহত হতে দেখেও আজ আব আমাব জীবিত থাকবাব প্রযোজন 
কি? সব বীরবা আমাব জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদেব খণ আমি কি 

ভাবে পবিশোধ কবব? তীদেব সকলেৰ জন্য আজ আমি যমুনায 

তর্পণ কবব। 
[71191157) 17017001150 730100611 [010107 লিখেছেন_- 

[09 16109169109 00115151917) (19 11691009105 01019) 

601 911) 270 10191 00 5117, 90109 00097 1:9109106 

96 085০] 191010) ) 016 1:95910016 21019, (:85011175 

7 & 080607005 08175 ছা10 260050605 92105 2110 

86009, 60 10951, (প[3 98০০ এই উক্তিটি ছুর্যোধন চবিত্রে 

খুবই প্রযোজ্য । হুর্যোধনেব অনুতাপ যথার্থ আন্তবিক নয। সত্যিই 

বদি নিহত আত্মীয বন্ধুদেব জন্য তিনি অন্থৃতপ্ত হতেন, তবে তিনি 
জবন্্রথেব মৃত্যুব পবই যুদ্ধ বন্ধ কবে পাগবদেৰ ন্যাব্য বাজ্য তাদের 

ফিবিষে দিতেন । তিনি নিজেব চবিব্রের যে বর্ণনা দিষেছেন তা 

অতিশযোক্তি নয়! ক্ষণকাঁলেব জন্য তীব হৃদষে যে শ্বশান বৈবাগ্য 

দেখ। গিষেছিল, পববন্তাঁ উক্তি হতেই বোবা বাঘ তীঁব এ বৈবাগ্য 

কত ক্গণস্থাধী । 

আমি আমাব সমস্ত পুণ্য কর্ম, পবাত্রম, এবং পুত্রদেব শপথ 

নিষে আপনাব সামনে প্রতিজ্ঞ। কবছি যে, এখন আমি পাগুবদেব 

সঙ্গে সমন্ত পার্ধালদেব বধ কৰে হুয শান্তি পাবো অথবা আমাব 

সুহদবা যে লোকে গেছে, সেই লোকে যাব। 

এখন যাবা আমা সহায়ক আছেন, তাবা অবক্ষিত হবে পডায 



বাঁৰণ ও ছুর্ষোধন ২৮৩, 

আমার সহায়তা কবতে চাচ্ছে না। তাব! এখন আমাদেব অপেক্ষা 

পাগুবদেব প্রতি অধিকতব কল্যাণকাঁমী। ভী্ম ব্বযংই নিজেব মৃত্যু 

ব্বীকার কবেছেন। অঙ্জুন আপনা প্রিয় শিশ্ত সেজন্য আপনি 

আমাদেব উপেক্ষা কবছেন ( ভবানুপেক্ষাং কুকতে শিত্বত্বাদ্জনস্য 

হি।) সেজন্য আমাদের সব যোদ্ধাই নিহত হয়েছে। একমাত্র কর্ণই 

আমাব জন্য জযাঁভিলাষী | 

যো হি মিত্রমবিজ্ঞায় যাভাতখ্যেন মন্দধীঃ | 
মিত্রার্থে যোজযত্যেনং সোইর্থোইবদীদতি ॥ (দ্রঃ ১৫০।৩২ 

_ঘে যূর্খ মনুষ্য মিত্রকে যথাযথ বপে না জেনে তাঁকে মিত্র" 
কাজে নিযুক্ত কবে, তাঁব সেই কার্ষ নিক্ষল হযে ফাষ। 

আঁমাব পবমন্থুহ্বৎ বপে কথিত সেই পুকষবা মোহ বশতঃ ধনপ্রার্থা 
লোভী, পাপী ও কুটিল আমাব এই ফাজকে নষ্ট কবে দিচ্ছে। 
আমাৰ বন্ধুবা যুদ্ধে যে লৌকে গমন করেছে সেখানে আমিও যাঁব। 

আপনি, পাগুপুত্রদেব আচার্ধ অতএব আমাকে যাঁবাব অনুমতি দিন । 

কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে ছুর্যোধনেব বিপর্যয় তীব পাপ মন ও চবিত্রেব 
জন্য। কিন্তু দ্রোণীচার্ষেব মত অশীতিপব বৃদ্ধকে বাব বাঁব বাক্য বাঁণে 
লাঞ্কিত কবা দুর্যোধনেৰ পক্ষে কেবল অন্যায নয গহিত ও বটে। 

যিনি বিবেকেৰ বিকদ্ধে একমাত্র অন্ন খণ পবিশোধেব জন্য এমন 

অন্াঁষ যুদ্ধে হাজাঁব হাঁজাব সৈম্তকে নিহত কবেছেন, পক্ষপাত দুষ্ট 
বলে তীব প্রতি কটাক্ষ একমাত্র ছুর্যোধনেৰ মত নিষ্ঠুব কঠিন হাদয়, 
কচ ব্যক্তিব পক্ষেই সম্ভব । 

উত্তবে দ্রোণাচার্য বললেন, আমি সর্বদা বলেছি অর্জুন যুদ্ধে 
অজেঘ। অঙ্জুনেব দাবা স্ুবক্ষিত বলেই শিখণীও যুদ্ধে ভীন্মকে 
পরাজিত কবেছে। বিছ্ব তোমাকে কৌবব সভীয় বাব বাব 
বলেছিলেন, শকুনিব পাঁশাৰ গুটিগুলি একদিন তীক্ষ বাণে পবিণত 
হবে। সেই পাশাই আজ অর্জুনেব দ্বাবা নিক্ষিপ্ত বাণ হবে আমাদের 
বধ কবছে। 



২৮৪ চবিত্রে বামায়ণ মহাভাবত 

যোহবমন্য বচঃ পথ্যং সুহ্ৃদামাপ্তকাবিণাম্। 

ব্বমতং কুকতে মূঢ়ঃ স শোচ্যো নচিবাদিব ॥ (দ্রোঃ) ১৫১1১৪ 
_যেমূর্খ হ্বীয় হিতৈষী মিত্রগণেব হিতকব বাক্যকে অবহেলা 

কবে নিজেব ইচ্ছামত -ব্যবহাৰ কবতে থাকে, সেই ব্যক্তি অল্প দিনেব 
মধ্যেই শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয। 

কৌবৰ্ব সভাষ পাগুবদেব অহেতুক লাগ্থিত কৰা ও কপট 
উপাষে পাঁগুবদেব পবাস্ত কবে বনবাসে পাঠান, বিদ্রবেব উপদেশ 
উপেক্ষা ইত্যাদদিব ফলেই ছৃর্ধোধনকে এই শাস্তি পেতে হচ্ছে বলে 

'তিনি ছুর্যোধনকে জানালেন। তিনি আবও বললেন-_এবাপ অবস্থা 
তুমি ত্বযং সিন্ধুবাজ জযদ্রথকে রক্ষা কবতে অসমর্থ হযে আমাকে 
কেন বাক্য বাণে ছিন্ন কবছ? আমি ত নিজেই এজন্য অন্ৃতপ্ত। 

দ্রোণীচার্য ছুর্যোধনকে আবও বললেন, ভীম্মেব নুবণৃময় ধ্বজকে 

যুদ্ধক্ষেত্রে উডতে না দেখেও তুমি জঘলাভেব আশা কিৰপে করছ? 

যেখানে জধন্রথ ভূবিশ্রবা নিহত হয়েছে, সেখানে তুমি আর কাব 

কথাব উপর নির্ভব কবছ! ছুঃশাসনেব সামনেই ভীন্মকে পরাজিত 
হতে দেখে, তখন হভেই আমি এই চিন্তা কবছি যে, এই নী 

আঁব তোমাৰ অধিকাবে থাকবে ন!। 

0505 ছ. [816 বলেছেন--০০1 706 10001) ০0100 

06099 11) 9001 25 7006 000 00100091006 10 00615. 4৯ 

108) 0009 0 509950% 61] 19 11091 1001015 20 1119 

2091819001 101 ছা1186 130 9999 10) 117056124১৪ ০ 019 

ঢ006 ৪1] 11055 219 00165 6560 50 60 005 1100016 ৪11 

195 ৪6 1701001 ছুর্যোধন সন্বন্ধেও কি এই প্রকীব বলা যাঁষ না? 

পিতামহ ভীন্ম, আঁচার্য দ্রোণ, বন্ধু কর্ণ_কাবো! প্রতিই তীব আস্থা 

ছিল না। নিজেব মন দ্বিষে অন্তেব মনকে বিচাঁৰ কৰতেন বলেই 

সাবা জীবন সুখ, শান্তি, বিশ্বাস কিছুই উপভোগ কবতে পাবেননি। 

এই দেখ পাণুব ও স্প্য় সৈম্তবা একত্রে মিলিত হয়ে এই সময 



বাঁবণ ও ছুর্যোধন ২৮৫ 

আমাৰ উপব আক্রমণ কবছে। এখন আমি সমস্ত পাঞ্চীলদেব বধ 

না কবে আমাৰ কবচ ত্যাগ কবব না৷ এখন তৌঁমাব বাক্য বাণে 

গীডিত হযে মহাযুদ্বেব জন্য শক্রদেব সৈম্ত মধ্যে প্রবেশ কবেছি। যদি 

তোঁমাব শক্তি থাকে, তবে সৈম্তদেব বক্ষা কব । কাঁবণ এই সময কুদ্ধ 
কৌববগণ ও স্ঞ্শধগণ বাত্রি কালেও যুদ্ধ কববে। 

ছূর্যোধন দ্রোণাচার্ধেব দ্বাবা যুদ্ধ কববাৰ জন্ত প্রেবিত হযে কর্ণেব 

নিকট দ্রোণাচার্যেব বিকদ্ধে অভিযোগ কবে বললেন যে অর্জুন ববাবৰ 
দ্রোণাচার্ষেব পবম প্রিষ। সেজন্য তিনি যুদ্ধ না কবেই তাকে ব্যুহ 
মধ্যে প্রবেশ কবাব পথ কবে দিযেছেন। তিনি আবও অনুযোগ কৰে 
বললেন জযদ্রথ ক্বীয জীবন বক্ষাঁব জন্য শিবিবে ধিবে যেতে চেয়েছিলেন, 

কিন্তু ছুষোধন দ্রোণাচার্ষেব অভয পেষে তীকে নিবৃত্ত কবেন। শত 
শত সহস্র সহস্র যৌদ্ধাবা৷ অর্জুনেৰ বাণে যমলোকে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে 
একমাত্র বথেব সাহায্যে অন আমাব এই সহল্র সহত্ত্র যোদ্ধাকে ও 

জধদ্রথকে বধ কবল । এটা কি কবে সম্ভব হল? ভীম আজ আমাব 
ভ্রাত চিত্রসেনাদেব বধ কবেছে। 

কর্ণ উত্তবে জানালেন, আচার্ষেব নিন্দা কবা উচিত নয। তিনি 
নিজেব বল, শক্তি ও উৎসাহ অন্থুসাবে প্রীণেব মীষা ত্যাগ কবে যুদ্ধ 

কবেছিলেন। অর্জন তীব ব্যুহে প্রবেশ কবলে দ্রোণাচার্ষেব বোন 
দোষ নেই। তিনি এখন বৃদ্ধ, দ্রুত গতিতে চলতে অসমর্থ । বাহুদ্ধষ 
এখন পূর্বের ন্যায় কর্মঠ নেই, সেইজন্য অর্জুন যাব সাবথি কৃষ্ণ 
ভ্রোণাঁচার্ধকে অতিক্রম কৰে যেতে পেবেছে। এ বিষযে আমি দ্রোণেব 
কোন দৌব দেখছি নাঁ। (তস্ত দৌষং ন পশ্যামি ভ্রোণন্তানেন 

হেতুনা)। 
দৈবাদিষ্টেইন্তথীভীবো। ন মন্তে বি্ভাতে ₹চিৎ। 

বতো নো ধুধ্যমাননাং পবং শত্া স্থযোধন ॥ ( দ্রোঃ) ১৫২২৩ 

দুর্যোৌধন, দৈবেব বিধানকে কেউই কখনও পবিবর্ভন কবতে সমর্থ 
হয না, আমি তা মনে কবছি, কাবণ আমবা সকলে পূর্ণ শক্তি প্রযোগ 
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কবে যুদ্ধ কবেছি, তথাপি বণাঙ্গণে জয়দ্রথ নিহত হলেন। এ বিষযে 

-আমি দৈবকেই প্রধাঁন বলে মনে কবছি। 

ুদ্ক্ষেত্রে তৌমাব সঙ্গে আমবা৷ সকলে জয় লাভেব জন্য সর্বদা 
চেষ্টা আঁছি। তথাপি দৈব আমাঁদেব সব পুকষকাবকে নষ্ট কবে দিয়ে 

আমাদেবে পশ্চাদভাগে ঠেলে দিযেছে। 
দৈবোপন্থ্টঃ পুকষো যৎ কর্ম কুকতে কচিৎ। 

কৃতং কৃতং হি তৎ কর্ম দৈবেন বিনিপাত্যতে ॥ (ভ্রোঃ) ১৫২২৬ 

_-দৈব বাঁ ভাগ্য দ্বাবা পবিত্যক্ত পুকষ যে কোন স্থানে যা কিছু 
কাজ কবে তাৰ প্রত্যেক কাঁজই দৈব নষ্ট কবে দেয়। 

সর্বদা উদ্োগ সহকাবে নিঃশঙ্কচিত্তে মানুষেব কর্তব্য কবে যেতে 

হয, কিন্তু সেই কাঁজেব সিদ্ধিলাভ দৈবেব অধীন । 

পাগুবদেব সঙ্গে কত প্রকাবে কি ভাবে শত্রুতা কবা হযেছে তাৰ 

উল্লেখ কৰে তিনি বললেন যে সে সব চেষ্টাকেই দৈব নষ্ট কবে দিষেছে। 
( কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য ) তিনি আশঙ্কা কবলেন যে হৃর্যোধনেব সৈন্তাধিক্য 
থাক! সত্বেও, পাণুববা তীঁদেব সৈ্ ধ্বংস কবেন। ন্ুতবাং দৈবই 
তোমাব সকল পুকষকাব নষ্ট কবে দিচ্ছে। (শঙ্কে দৈবস্ত তৎ কর্ম 
পৌকষং যেন নাঁশিতম্) 

কর্ণকে দৈবেব উপব নির্ভবশীল হতে দেখা যাচ্ছে। যথার্থই সাবা 

জীবন তীঁব পুকবকাৰ দৈবেব নিকট নিগৃহীত হযেছে। (কর্ণ চবিত্র 

রষটব্য) অতঃপবৰ কৌবব ও পাঁগুব সৈন্যদেব মধ্যে যুদ্ধ শুক হল। 
দুর্যোধন ও যুিষ্টিবেব' মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম আঁবস্ত হয়। জযদ্রথেব 
মৃত্যুতে দুঃখিত চিত্তে দূর্যোধন পাঁগ্ব সৈন্তাদেব সঙ্গে ভযঙ্কব সংগ্রীম কৰে 
সমস্ত পাগুব সৈম্তদেব বিনাশ কবতে লাগলেন। ছুর্যোধন এ সমযে 
এক আশ্চাধ্যজনক সংগ্রাম কবলেন। 

দ্রোণাচার্ধ কর্ণ ও কৃপাঁচার্ষেৰ নিষেধ অমান্য কৰে তিনি পাঁগুব 

সৈম্ত মধ্যে প্রবেশ কবলেন। এবং সহত্্র সহস্র বাঁণেব দ্বাব! পাঁঞচাল 

ও পাগুব সৈম্তদেব আহত কবলেন। ুর্যোধনেব দ্বাবা আক্রান্ত হতে 
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দেখে পাঞ্চাল সৈম্তরা ভীমকে অগ্র ভাগে বেখে ছুর্যোধনকে আক্রমণ 

কবল। 
সেই সময ছুর্যোধন বু বাঁণে ভীম, নকুল, সহদেব, বিরাট, জ্রপদ, 

শিখণী, ধৃষ্টত্যয়, যুধিষ্ঠির এবং কেকষ ও চেদিদেশীয় সৈম্তাদেব বিদ্ধ 
কবলেন। 

অতঃপব তিনি সাত্যকিকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ কবে ভ্রৌপদীব পুত্রদেব 
তিনটি তিনটি বাণে প্রহাব কবলেন। তাঁবপব ঘটোৎকচকে সমাবঙ্গণে 
আহত কবে ছুর্যোধন সিংহেৰ স্াঁ় গর্জন কবতে লাগলেন। 

সেই মহাসমবে হস্তীদেব সঙ্গে শত শত অন্ত যোদ্ধাগণকে শুদ্ধ 
দুধোধন সেই ভাবে নিহত কবলেন, যে ভাবে যমবাজ প্রজাদেব বিনাশ 

কবে থাকেন। এবং পাণ্ুব সৈম্যবা৷ আক্রান্ত হযে এদিক ওদিক 

পালাতে লাগলো! । 

অতঃপব বাজা যুধিষ্ঠিব ক্রুদ্ধ হযে, ছুর্যোধনকে বিনাশ কববাঁব 
ইচ্ছায তীব দ্রিকে ধাবিত হলেন। ছুই কুক বংশীয বীব ছুর্যোধন ও 
যুধিঠিব নিজ নিজ স্বার্থ দিদ্ধিব জন্য পবাক্রম প্রকাশ কবতে কৰতে 
পবম্পব যুদ্ধে মিলিত হলেন । 

তখন ছুর্যোধন দশটি বাণেব দ্বাবা যুধিষ্টিবকে আহত কবে ফেললেন 
এবং একটি বাণেব ছাঁবা তীব ধ্বজ ছেদন কবলেন। তিনি তিনটি 
বাণেব দ্বাৰা যুরিষ্টিবেব সাঁবথি ইন্দ্রসেনেব ললাট বিদ্ধ কবলেন। 
যুধিষ্িব ক্রুদ্ধ হয়ে নিমেষেব মধ্যেই অপব ধস দাবা! সবেগে ছুযৌধনকে 
প্রতিবোধ কবলেন। তিনি ছুটি ভল্লেব দ্বারা যুদ্ধবত ছুর্যোধনেব 
সুবরণময পৃষ্ঠভাগ বিশিষ্ট বিশাল ধনুকটিকে তিন ভাগে ছেদন কবলেন। 
দশটি তীক্ষ বাণে ছুর্যোধনকেও আঁহত কবলেন। সেই সব বাণ 
ছুর্ধৌধনেব বক্ষে লেগে তা বিদীর্ণ কবে ভূমিতে প্রবেশ কবল। ভাবপৰ 
পলাষনপব পাঁগুব সৈম্তবীও ফিবে এসে যুধিটিবকে পবিবৃত কৰে 
অবস্থান করতে লাগল । 

তখন যুবিষ্টিব অত্যন্ত ভবঙ্কব এবং অনিবাবণীষ বাণ সমূহ এই বলে 
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নিক্ষেপ কবলেন যে, তুমি নিহত হলে। ছূর্যোধন আহত হযে মৃছ্িত 
হযে পভলেন । 

তখন পাঞ্চাল সৈম্যবা বাজ ছুর্যোধন নিহত হযেছে বলে চাঁব- 

দিকেই মহাকোলাহল কবতে লাগল । তখন সেখানে বাণেব ভযক্কব 
শব্দ শোন! বাচ্ছিল। 

তাবপব দ্রোণ অতি দ্রুত যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসলেন । এদিকে ছর্যোধনও 
হর ও উৎসাহে পূর্ণ হযে ধনু গ্রহণ কবে দীঁডাও' দীডাও বলে 
যুধিষ্টিবেব উপৰ আক্রমণ চাঁলালেন। তখন পাগল সৈন্যবা দুর্যোধনেব 
সম্মুখীন হুবাব জন্য অগ্রসব হল, কিন্তু ভ্রোণাচার্ধ দুর্যোধনকে বক্ষা 
কববাব জন্য তাদেব সেইভাবে নষ্ট কবে দ্বিলেন, যেবপ প্রচণ্ড বাুব 
দ্বাবা উড্ভীষমান মেঘ মণ্ডলকে নূর্য নষ্ট কৰে থাকে, ( চণ্তবাতোদ,তান্ 
মেঘান্ নিদ্বন্ বশ্িমুচো যথা । ) এই ভাবে যুধিষ্টিবেষ নিকট দুধোধনেব 
পবাজয় ঘটল । 

বাত্রি যুদ্ধে ভ্রোণাচার্ষেব উপব পাগুব সৈম্তব! আক্রমণ কবলে 
তিনি তাদেব সংহাৰ কবেন। যুধিষ্টিব ও ভীম কৌবব ভ্রাতা, 

আত্মীব ও সৈম্যদেব এবং মহাবথীদেব নিহত কবাঁয কৌবব সৈল্য ছত্র 
ভঙ্গ হবে পড়ে। ছূর্ষোধন ও ভ্রোণচার্ধেব নিষেধ অমান্য কবেই তাবা 

পালাতে লাগল । 

ছুধোধন অতঃপব কর্ণকে বললেন, ক্রুদ্ধ পাগল, মতস্ত, কেকর় 

এবং পাগুৰ মহাঁবথীবা ভযঞ্কব হযে উঠেছে। তাদেব দ্বাবা চাবদিকে 
আবৃত আমাৰ সমস্ত মহাবথী যোদ্ধাদেব আজ তুমি বক্ষা কব। 

কর্ণ সেদিন অর্জুনকে বধ কববেন বললেন। কর্ণেব উক্ভিতে 

কৃপাঁচার্য ভাব ক্ষমতা সম্বন্ধে কটাক্দ কবাষ কর্ণ তীকে অপমান কবেন। 

(কর্ণ চবিত্র ভ্রষ্টব্য) ইহাতে অশ্বথামা ক্রুদ্ধ হযে দুর্যোধনেব সম্মুখে 
তববাৰি দ্বাবা কর্ণকে আক্রমণ কবলেন এবং তাৰ আত্মন্তবিতা ও 

অজু নেব গুণাবলীব প্রশংসা কবেন। কৃপাচার্ অশ্বখামাৰ মাতুল। 

তিনি কর্ণেব মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন কবতে মনস্থ কবেছেন বললেন। 
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তখন ছুর্ধোধন ও কৃপাঁচার্ধ তাঁকে নিবস্ত কবেন। তখন .অশ্বথামা 

কর্ণকে বললেন আমবা তৌমাব অপবাধ ক্ষমা কবলাম। কিন্তু অ্ভুনই 

তোমাৰ দর্প চূর্ণ কববেন। দূর্যোধন তখন অশ্বথামাকে নান ভাবে 

প্রসন্ন কবলেন। অর্জুন কর্ণকে পবাজিত কবেন। (অর্জন চবিত্র 

ুষটব্য ) এবং ছুর্যোধন অশ্বথামীকে পীঁঞ্চালদেব বধ কবতে, অঙ্গুবোধ 

কবেন। ঃ 
অশ্বথামাব সঙ্গে যুদ্ধে ঘটোৎকচ আহত হওযাষ দ্রোণেব বখেব 

দিকে যুদ্ধবত ভীমকে আসতে দেখে দূর্যোধন তীক্ষ বাণের দ্বাবা তাঁকে 

বিদ্ধ কবতে লাঁগলেন। উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল, অবশেষে ভীম 

গদাঘাতে ছুর্যোধনেব চাঁবটি অশ্ব, সাঁবথি এবং রথকে ধ্বংস কবলেন। 

দূর্যোধন ভীমেব ভষে পাঁলিষে নন্দকেব বথে আর্বোহণ কবেছিলেন। 

ভীম ছুর্যোধনকে নিহত মনে কবে উচচৈচ্যবে সিংহনাঁদ কবে উঠলেন ।, 
কৌবব সৈন্যদের পাগুব বীবদেব অস্ত্রাঘাতে পলাষন কবতে দেখে 

দূর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন । এবং দ্রোণাচার্য ও কর্ণেব নিকট গিষে 
বললেন, অর্জুন জয়দ্্রথকে নিহত কবাঁষ ক্রুদ্ধ হয়ে আপনাঁবা ছুজনে 

রাত্রেও যুদ্ধ কবছেন। কিন্তু পাব সৈঙ্ত দ্বাবা আমাব বিশাল সৈম্ত- 
বাহিনী নষ্ট হচ্ছে, আব আপনাবা! তাঁদেব জয় কবতে সমর্থ হযেও তা 

কবছেন না। আপনাবা আমাকে ত্যাগ কবাই যদি উচিত মনে কবেন 
তবে সেই সময পাগুবদেব জয় কববাব প্রতিশ্রুতি দেওযা উচিত হয়নি । 
তবে আমি পাওবদেব সঙ্গে শত্রুতা কবতাঁম না--যা৷ সমস্ত যোদ্ধাদেব 
পক্ষে বিনাশকাবী হচ্ছে। যদি আপনাবা আমাকে ত্যাগ কবতে না 
টান, তবে আপনাবা নিজ নিজ যোগ্য পবাক্রম প্রকাশ কবে যুদ্ধ 
করুন। 

দূর্যোধন নিজেব দুর্ভাগ্যেব জন্য বাঁব বাঁব তাঁৰ হিতাঁকাঁতীদের 
বাক্য বাঁণে /জর্জবিত কবেছেন। কুকক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি বাবংবাঁব 

তীব পবাঁজযেব জন্য ভ্রান্ত সন্দেহে দাবী কবেছেন ভব পক্ষী 
মহাবধীদেব। 

১৯ 



২৯০ চবিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

ত্রোণীচার্য ও কর্ণ ছূর্যোধনের বাক্যবাণে বুদ্ধ হয়ে ভীষণ যুদ্ধ আর্ত 
করলেন। অপর পক্ষে অর্জুন ও ভীম কৌবব সৈন্তদের উপর আক্রমণ 
শুরু কবলেন। 

উভয় পক্ষে সৈন্যদের মধ্যে ভযুঙ্কব যুদ্ধ চলছিল। ছঘটোৎকচ 
অলাধুধকে বধ কবেন। অলাধুধের মৃত্যুতে ছুধযোধন চিন্তিত হযে 
পড়লেন। কারণ অলাধুধ নিজেই এসে গ্ররুতব শক্রতাব কথা স্মরণ 
কবে ছুর্যোধনেব সামনে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে যুদ্ধে ভীমকে 
বধ কববে। ইহাতে রাজা দুর্যোধন তার ভ্রীতাদেব দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে 
নিশ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ অলাধুধকে নিহত 
কবায় তিনি ভীমের জন্য উদ্দিগ্ন হয়ে পড়লেন । 

কর্ণ ঘটোৎকচকে নিহত কবেন। (ঘটোৎকচ চরিত্র দ্রষ্টব্য ) ভীম 
কু্ধ হয়ে কৌবৰ সৈম্ ধ্বংস করতে থাকেন। দ্রোণাচার্য পাগবদের 
আক্রমণ কবেন। ক্রমাগত যুদ্ধে পাঁগুব সৈ্তরা ও মহাবহী যোদ্ধাবাও 
নিদ্রায় অন্ধ হয়ে গেলেন । তখন অর্জুন সকলকে যুদ্ধ বন্ধ করে বিশ্রাম 
নিতে বললেন। এবং তিনি আরও বললেন, চন্দ্োদয় হলে বিশ্রীমান্তে 
নিদ্রাহীন হয়ে উভয় পন্দেব যুদ্ধ পুনরায় আবস্ত হবে। এই প্রস্তাব 
'সকলেই সমর্থন করলেন। উভয় পক্ষই যুদ্ধ হতে বিবত হলো । 

কিন্তু কুটিল দুর্জন ছুর্যোধনের এই প্রস্তাব মনঃপুত হলো না। তাই 
তিনি পুনবাঁয় ভ্রোশীচার্কে কটাক্ষ কবে বললেন, পাঁগব দৈন্যাদের 
বিশ্রীম করতে দিয়ে তাঁদেব শক্তি বৃদ্ধি কবতে আমবা লহায়তা করলাম 

মাত্র। আজ আমরা সর্বতৌভাবে শক্তিহীন হযে পড়েছি এবং এই 
পাণুবরা আপনাব ছারা স্ুবক্ষিত হয়ে পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনার 
কাছে ত্রন্ান্ত্র প্রভৃতি যে সব দব্যান্ত্র রয়েছে, তাতে পাণগুব্রা, আমর! 
বা অন্ত কোন ধনুর্ধব আপনার সম্মুখীন হতে পারে না। আপনি 

ইচ্ছা কবলে এইসব দিব্যান্ত্র বাবা দেবতা, অন্ুর ও গন্ধর্বদেব সঙ্গে এই 

সমস্ত লৌককেই বিনাশ করতে পাঁরেন-_-এতে কৌনও সংশষ নেই। 
€ স্বান্্বিদ্ ভবান্ হন্যাদ্ দিব্যৈবভ্রৈন সংশঘঃ। ) বে পাগুববা আঁপনাকে 



বাবণ ও ছুর্যোধন ২৯১ 

সর্বদা ভষ কবে থাকে, তারা আপনাব শিশ্তু এজন্যই কি আপনি তাঁদেব 

আমাৰ দূর্ভাগ্যবশতঃ উপেক্ষা কবছেন ? 
সন্দেহে বীজ একবাঁব যাব মনে উপ্ত হযেছে, জীবনে সে সন্দেহেব 

হীন নীচ মনোভাব হতে কখনো! মুক্তি পাঁষ না। ছূর্যোধন চবিত্রেও 

বাব বাব এই বিষক্রিষ! দেখা গেছে-_যাঁৰ জন্ত সাঁবা জীবন তিনি সুখ 

শান্তি বা আনন্দ উপভোগ কবতে পাঁবেননি। 
দ্রোণাচার্ধ কুদ্ধ হযে বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তবু যুদ্ধে আমি 

নিজেব পূর্ণ শক্তি প্রযোগ কৰে তোমাৰ জয লাঁভেব জন্য চেষ্টা কবেছি। 
এখন তোমাৰ জযেব জন্য আমাকে নীচ কাজিও কবতে হবে। (দ্রোণ 

চবিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি পুনবাঁষ অর্জুন অবধ্য এবং তীব শক্তিব প্রশংসা 
কবায হুর্যোধন ক্রুদ্ধ হযে বললেন । 

অহং ছুঃশাসনঃ কর্ণ? শকুনি্সাতুলম্চ মে ॥ 

হনিস্যামোহ্জুঁনং সংখ্যে ছিধা কত্বাদ্য ভাবতীম্। 
(ভিষ্ঠ স ত্বং মহাবাছো! নিত্যং শিক্বঃ প্রিয়ন্তব |) (ভ্রোই) 

১৮৫২২-হ৩ 

--আমি, ছঃশাসন, কর্ণ এবং আমাব মাম! শকুনি কৌববদেব ছুই ভাগে 
বিভক্ত কবে আজ যুদ্ধে অর্জুনকে সংহাব" কবব। আপনি নীরবে 
অবস্থান ককন। কাবণ অর্জুন সর্বদাই আপনাব প্রিষ শিশ্কু। 

ছূর্যোধনেব এই বট কথ! শুনে দ্রোণীচার্য হেসে তাব সে কথা 
অনুমোদন কবলেন এবং ভাব কল্যাণ হোক বলে পুনবাষ ছুর্যোধনকে 

অর্নেৰ অতুল বীর্ধেব কথা স্মবণ কবিষে দিষে বললেন তাকে কুবের 
ইন্দ্র, ঘম, বকণ, অস্থুব, নাগ ও বাক্ষদবাও বধ কবতে পাবে না। 

তুমি যা কিছু বলছ তা! মূর্খবাই বলে থাকে৷ যুদ্ধে অজুরনেব 
সম্মুখীন হযে কোন যোদ্ধা গৃহে প্রত্যাবর্তন কবতে পাবে? 

তং তু সর্বাভিশক্বিতানিষ্ঠুবঃ পাঁপনিশ্চবঃ ॥ 
শ্রেবসন্তদ্ধিতে যু্তী-স্তত্বদ্ বক্ত,মিহেচ্ছসি। (দ্রঃ) ১৮৫২৭-২৮ 

তুমি নিষ্ঠ্ব ও তোমাৰ মন পাঁপপূর্ণ সেজন্য তোমাৰ গনে সকলের 



২৯২ চবিত্রে বামীয়ণ মহাভাঁবত 

উপব সন্দেহ, আব এইজন্য তোমাৰ হিতে তৎপব শ্রেষ্ঠ পুকবদেবও তুমি 

এবপ বাক্য শুনাতে ইচ্ছা কব। 
[77161151) 96216500981 ],010 70110001019 বলেছেন-_ 
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চবিত্র ভ্রোণাঁচার্য যেভাবে বিশ্লেষিত কবেছেন তা 80110801010 এব 

উক্তিব প্রতিধ্বনি । 
তুমি যা নিজেৰ মর্জলেব জন্ত অর্জুনকে দ্রেত বধ কব। তুমিও 

তো কুলীন ক্ষত্রিষফ। তোমাৰ মধ্যেও যুদ্ধ কববাব শক্তি বযেছে। 

স্ুতবাং এই সর্বপ্রকাব নিবপবাধ ক্ষত্রিষদেব কেন নিহত কবাবে? 

তুমিই এই শক্রতাব মূল অতএব ন্বযং তুমি অুনেব সম্মুখীন 
হও। তোমাৰ মামা কপট দূত ক্রভাবিদ, অত্যন্ত ধূর্ত এবং ক্ষত্রিয 
ধর্মে তপব। সুতরাং সেই এই যুদ্ধে অর্জুনকে আক্রমণ ককক। 

কুটিলতা, শঠতা৷ ও ধূর্ততা ও তাৰ মধ্যে সর্বতোভাবে বিদ্মান আছে। 
সে দূঢতক্রীভক এবং ছল বিষ্ভাও ভালভাবে জানে। দে নিশ্য 
পাগডবদেব জয় কববে।/ 

দুর্যোধন তুমি পূর্ণ সভা মধ্যে ধৃতবাই্তরুকে বাঁব বাব বলেছিলে, 

অহঞ্চ তাত কণণশ্চ ভ্রাতা ছুশাসনশ্চ মে ॥ 

পাঙুপুত্রান্ হনিষ্যামিঃ সহিতাঃ সমবে এয । 

ইতি তে কথমান্ত শ্রুতং সংসদি সংসদি ॥ (দ্রোঃ। ১৮৫।৩৪-৩৫ 

_ তাত, আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাঁসন এই তিন জনেই সমবা্দনে 

একত্রে; মিলিত হয়ে পাঁগুবদেব বধ কবব। তোমাৰ এইবপ আত্ম- 

শক্তিৰ উল্লেখ সভাষ সভায় সভাসদৃগণ শুনেছে। 

ভূমি নিজেব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কব। তুমি তাদেব সঙ্গে সত্যবাদী 

হও। এই অভুন তোমাৰ সামনে বয়েছে, তুমি কষত্রিষে ন্টাষ যুদ্ধে 

জঘ লাভ 'অপেক্ষা অজু'নেব হাতে যদি তোমাব মৃত্যুও হযঃ তবু 

তৌমাঁব পক্ষে তা প্রশংদনীয। 



বাঁবণ ও ছুর্যোধন ২৯৩ 

তুমি বহু দান কবেছ, ভোগ্য বস্ত ভোগ কবেছ, স্বাধ্যায কৰেছ, 
এবং অভিলধিত এঁ্বর্যও ভোগ কবেছ। এখন তুমি কৃতকৃত্য এবং 
দেবখণ, খধিখণ ও পিতৃখণ হতে যুক্ত হয়েছ, অতএব ভীত্ হইও 
না। অভুনে সঙ্গে যুদ্ধ কব। 

এই কথা বলে দ্রোণাচার্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে যে দিকে শক্রবা অবস্থান 
কবছিল, সেইদিকেই প্রত্যাবর্তন কবলেন। উভযপক্ষে তুমুল যুদ্ধ 
আবস্ত ছল। পাঁগুববা ভ্রোণাচার্ষেব উপৰ আক্রমণ কবেন। ছুর্যৌধন, 

কর্ণ, দ্রোণাঁচার্ধ ও ছুঃশাসন-__এই চাৰ মহাবথী চাব পাগুবেব সঙ্গে 
যুদ্ধ কবেছিলেন। 

দ্রধোধন ছুঃশীননেব সঙ্গে নকুল ও সহদেবেব সঙ্গে সংগ্রামে বত 

হন। কর্ণ ভীম ও ভ্রোণাঁচার্ধ অর্জ্নেব সঙ্গে যুদ্ধে ব্যত্ত খাকেন। এই 
মহাবথীদেব সেই ভয়ঙ্কব, অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও অমানুষিক সংগ্রাম সব 
লোকে দর্শন কবছিল। ছুর্যোধনেব সঙ্গে নকুলেব যুদ্ধ আবস্ত হলে নকুল 
ছুর্যোধনকে দক্ষিণ দিকে বেখে তীব উপব শত শত বাণ বর্ষণ কবতে 
লাগলেন। তখন পুনবাষ মহাকোলাহল ধ্বনি উঠল। যুদ্ধে নকুল 
দুর্যোধনকে দক্ষিণ ভাগে কবতে দেখে তা তিনি সহ্য কবতে পাঁবলেন 
না। তিনি দ্রুত নকুলকে দক্ষিণ ভাঁগে আনবাব চেষ্টা কবলেন। 

যুদ্ধেব বিচিত্র পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ নকুল যখন দেখলেন ষে ছুর্যোধন 
তাকে দক্ষিণ ভাগে আনবাব চেষ্টা কবছেন তখন সহসা তিনি 
ছুর্ধোধনকে প্রতিবোধ কবলেন! নকুল শবাঘাতে ছুর্যোধনকে পীড়িত 

কবতে কবতে সবদিক কদ্ধ কৰে যুদ্ধ বিমুখ কবে দিলেন। তখন সমস্ত 
সৈন্রা তীব প্রশংসা কবতে লাগল । ধুতরাষ্ট্রেব সেই কুমন্ত্রণী এবং 
নিজেদেব সব বকম দুঃখেব কথা চিন্তা কৰে নকুল ছুর্যোধনকে সম্বোধন 
কবে বললেন দীভাও, দ্রীডাও। কিন্ত ছুর্ধোধন পবাঁজিত হবে পলায়ন 
কবলেন। | 

যে ছুধোধ্ন সর্বদা! অর্জুনকে পবাঁজিত কববাব অহংকাব করতেন, 
তিনি নকুলেব নিকটও দীড়াতে না পেবে পলায়ন কবলেন। 



২৯৪ রঃ চবিত্রে বামাধণ মহাভাবত 

ছূর্যোধনকে আবাব দেখা গেল বণক্ষেত্রে সাত্যকিব মুখোমুখি 

তয় প্রোপাচার্ধেব দিকে অগ্রসব হচ্ছেন. এবং কৌরব চাঁৰ বীবকে 

নকুল-সৃহদেবেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে দেখে বাজা ছুর্যোধন শবাঁঘাত কবতে 

কবতে তীদেব মাঝখানে আঁসলেন। তা দেখে সাত্যকি সত্বব 

দুর্যোধনেৰ সামনে আঁদলেন। তীবা উভযেই সিংহতুল্য পবাক্রমশালী 
ছিলেন। কুকবংঘীষ দুর্যোধন ও মধুবংশীষ সাত্যকি পবম্পব পবস্পবের 

প্রতি হাস্ত সহকাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বাল্যকালেব সমস্ত বৃত্তান্ত 
ম্মবণ কবে এই ছুই বীর পবস্পবেৰ প্রতি গ্রীতি পূর্ণ দৃষ্টিপাত কৰে 

হাসলেন । 

অতঃপৰ ছুর্যোধন তাঁব নিজেব সমস্ত ঘটনাঁব নিন্দা কবে নিজের 

প্রিষ সখ! সাত্যকিকে বললেন-__ | 

ধিক ক্রোধং ধিক সখে লোভং ধিত্বোহং ধিগমধিতমূ্। 

থিগন্ত ক্ষাপ্রমাচাবং ধিগন্ত বলমৌবসম্ ॥ ( দ্রোঃ) ১৮৯২৩ 

- সখে ক্রোধকে ধিক, লোভকে ধিক, মৌহকে ধিক, অমর্ধকে 

ধিক, এই ক্ষত্রিযোচিত আচাবকে ধিক্ এবং স্ববীর্য সম্ভূত বলকে ধিক । 
এই ক্রোধ ও লৌভেব বশে তুমি আমাকে এবং আমি তৌমাকে 

শবাঘাতে গ্রহাব কবছি। কিন্তু হাষ, একদিন তুমি, আমাব প্রাণ 

অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলে এবং আমি সর্বদা তোমাৰ প্রাণ অপেক্ষা 

অত্যন্ত প্রিয ছিলাম। (ত্বং হি প্রাণৈঃ প্রিফতবো মমাহপ্চ সদা তব।) 

আমাদেব উভযেবই মধ্যে বাল্যকাল হতে যে পাব্পবিক প্রীতির 

ব্যবহাৰ চলে আসছে, সে সমস্তই আমি এখন স্মবণ কবছি। কিন্তু 

এ বণক্ষেত্রে আমাঁদেব সেই সব গ্রীতিপূর্ণ মনোভাব ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে। 

( তানি সর্বাণি জীর্ণানি সান্প্রতং নো বণাজিবে।) 

আজকেব এই যুদ্ধে ক্রোধ ও লোভ ব্যতীত অন্ত কিছুব স্থান নাই। 

' লাত্যকি হেসে তীক্ষু বাণ যোজন কবে ছুর্যোধনকে বললেন, বাজা এটা 

সভা নয বা আচার্ষেব ভবনও নষ, যেখানে আঁমব। সকলে এবগ্রে 

খেলা কবেছি। 



বাঁবণ ও দুর্যোধন ২৯৫ 

দূর্যোধন বললেন, আমাদেৰ বাঁল্যকালেব সেই ক্রীডা কোঁথায চলে 

গেল এবং যুদ্ধ কৌথা হতে এসে পডল? হাঁ কাঁলকে অতিক্রম কৰা! 

অত্যন্ত কঠিন (কালে! হি দুবতিক্রমঃ ) আমাদের ধনেব দাবা বা ধন- 

শাঁভেব ইচ্ছায কৌন প্রয়োজন সাধিত হবে? যাৰ জন্য আমবা সকলে 

এখানে ধনেৰ লোভে একত্রে সমবেত হযে পবম্পবকে বধ কব্ছি। 

দুর্যোধনেব মুখে এই খেদোক্তি যথার্থই হাস্তকব। বাঁজন্ৃযয্ের 
পাগুবদেব এম্বর্য দেখাব পব হতে ছুর্যোধন হিংসা ঈধ্যাষ দগ্ধ হচ্ছিলেন, 

এবং কি প্রকাবে তাদেব এই্বর্য আয়ত্ব করা যাঁষ সেই চিন্তায় তিনি 
কশ হচ্ছিলেন। তিনি এ এখর্ষেব অধিকাঁবী হতে না পাঁবলে জীবন- 
পাত কববাব সিদ্ধান্ত কবেছিলেন। সেই ছুর্যোধনেব মুখে এই ধবণেব 
উক্তি ভূতেব মুখে বাম নামেব মত শৌনাচ্ছে। গুকজনদেব সবাঁব 

নিষেধ অমান্য কবে তিনি মাতুল শকুনি, সখা কর্ণ ও ভ্রাতা ছুঃশীসনেব 
সঙ্গে পবামর্শ কৰে এই ভাবহ যুদ্ধে নেবেছেন। যাব জন্য হাঙ্জার 
হাজাব বহী মহাঁবধী কত বাজবাঁজা প্রাণ হাঁবিযেছেন। ভীম্মের শব 

শয্যা শনেব পবও তাঁব মধ্যে এই বৈবাগ্য দেখা যাষনি। তবে এই 
বৈবাগ্যেব হেতু কি-_পবাজয়েব আশঙ্কা । ছুর্যোধনেব বিবেক হঠাৎ 
এবপ ভাবে দংশন কবল কেন তা পাঠকদেব বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। 
এটাও ভাব কূটনৈতিক চাল। সাত্যকিকে এভাবে ছূর্বল কববাব 
একটা ব্যর্থ গ্রযাস। 

উত্তবে সাত্যকি বললেন-_বাঁজা, ক্ষত্রিষদেব সনাতন ধর্ম এই যে, 
তীবা গুকজনদেব সঙ্গেও যুদ্ধকবেন। যদি আমি তোমার প্রিষ হই, 

তবে তুমি শীন্র আমাকে সংহাব কব, আব বিলম্ব কব না । 

তোমাৰ সাধ্য মত শক্তি ও বল আছে, তা সমস্তই তুমি শীঘ্রই 
আমাব উপব প্রযোগ কব। কাঁবণ আমাৰ মিত্রদেব এই মহাসম্কট 

দেখতে আমি ইচ্ছুক নই। এই কথা বলে সাত্যকি অগ্রসব হলেন । 
ছুর্ষোধন তখন তীকে প্রতিবোধ কবলেন এবং শবাঘাতে তীকে 
আচ্ছাদিত কবে ষেললেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। সাত্যকি 



২৯৬ চবিত্রে বামাযণ মহাভাবত 

বহু' সংখ্যক শবাঘাতে ছুর্যোধনকে গীড়িত কবলেন। সেই সময 

ছুর্যোধন সাত্যকিব বাঁণাঘাতে গীড়িত ও ব্যথিত হলেন এবং বথেব 
অভ্যন্তবে চলে গেলেন। তাবপব ছূর্ষোধন পুনবাষ কিছুটা সুস্থ হযে 
সাত্যকিব উপৰ আক্রমণ কবলেন এবং তাঁব বথেব উপব বাণজাল 

বিস্তাব কবলেন। সাত্যকিও দুর্যোধনে বথেব উপব সর্বদা বাঁণ বর্ষণ 

কবলেন। এতে সেই যুদ্ধ ব্যাপক যুদ্ধে আকাঁবে পবিণত হল। এই 
যুদ্ধে সাত্যকিকে প্রবল হতে দেখে কর্ণ ছুর্যোধনেৰ সাহায্যেব জন্য 

আসলেন। এতক্ষণ ভীমেব সঙ্গে কর্ণেব যুদ্ধ চলছিল । ভীম এই 
কাজ সহ্য কবতে না পেবে কর্ণেব দিকে ধাবিত হলেন। উভষ পক্ষে 

প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো । বনু কৌবব সৈন্য ধ্বংস হওযায দ্রোণীচার্য কুদ্ধ হযে 
্রশ্বান্তর প্রযোগ কবলেন ফলে পাঁগুব পক্ষে বহু সৈন্য ও বাহন নিহত 
হয। অতঃপব ভীম ও কৃষ্ণের পবামর্শে যুধিষ্টিব মিথ্যা ভাষণে দারা 
দ্রোণকে অস্ত্র ত্যাগ কবালেন ও ধুষ্টত্যুয় তীকে বধ কবেন। (ভ্রোণ 
চরিত্র দ্রষ্টব্য ) 

কাশীদাসী মহাভাবতে দ্রোণাচার্ধ নিহত হলে ছুর্যোধন কেঁদে আকুল 

হয়ে বলেছেন__ 
দুর্যোধন কান্দি বলে শুন যোদ্ধাগণ । 

কোন জন কিব! বপে কবিবে তাবণ ॥ 

এমন গুককে শত্রু সংহাবিল বণে। 

কে তাবিবে কে মাবিবে পাণগ্ডবেব গণে ॥ 

পিতামহ বীব ছিল তুবন ছূর্জয়। 
তাহাকে পাগ্ডবগণ নিল যমালয় ॥ 

যাহাব বিক্রমে ভূগুবাঁম নহে স্থিব। 

হেন পিতামহে মাঁবে ধনগ্জয বীব ॥ ( দ্রঃ) 

' ভ্রোণাচার্ধেব জন্ত ছূর্যোধনেৰ এই শৌক কতটা আস্তবিক ? 
দ্রোণ নিহত হলে সব সৈন্তদেব বক্তলিপ্ত অদ্ত্রগুলি হাত হতে পড়ে 

গেল। তাবা প্রাণ হীনেব স্তাষ নিশ্চল হযে পড়লো । তখন বুদ্ধিমান 



বাবণ ও ছূর্যোধন ২৯৭ 

দুর্যোধন সৈন্যদেব উৎসাহ ফিবিয়ে যুদ্ধে পুনবাঁয় উজ্জীবিত কববাঁৰ জন্য 
বললেন-__ 

বীববা, আঁপনাদেব বাহুবলেব উপব নির্ভৰ কৰে আমি যুদ্ধেব জন্য 

পাগুবদেব আহ্বান কবেছি। যুদ্ধ আবস্ত হযেছে। দ্রোণাচার্ধের 

মৃত্যুতে সব সৈম্তাই বিষাদগ্রস্ত হযে পড়েছে লক্ষ্য কবছি। যুদ্ধে যুদ্ধবত 
প্রীয সৈম্বাই নিহত হয়ে থাঁকে। বণক্ষেত্রে যুদ্ধবত বীববা কখনও 
জযলাভ কবে, আবাঁৰ কখনও পবাজিত হয। অতএব আপনীবা 
সকলে সর্বদিকে মুখ বেখে উৎসাহ ভবে যুদ্ধ কবতে থাকুন । 

তিনি যুদ্ধে উৎসাহিত কববাব জন্য উচ্চ কণ্ঠে বললেন, দেখুন 
* মহাঁধনূর্ধব ও মহাবল কর্ণ নিজেব দিব্যান্ত্র ছাবা। কিপে যুদ্ধ কবতে 

কবতে বিচবণ কবছে, সিংহেব সাঁমনেৰ থেকে মৃগ যেমন পাঁলিযে যাঁয়, 

যুদ্ধে কর্ণেৰ ভযে অর্জুন সর্বদা সেইভাবে নিবৃত্ত হচ্ছে। (নিবর্ততে সদা 

মন্দঃ সিহাৎ ক্ষুদ্রমগো যথা।) যিনি দশ হাজাব হাতীব ন্তায শক্তি- 

শালী ভীম সেনকে মানব যুদ্ধেব দ্বাবাই দুববস্থায ফেলেছিলেন, যিনি 
যুদ্ধে ভষক্কব গর্জনকাবী দিব্যান্ব সমূহে অভিজ্ঞ বীব ও মাযাবী 
ঘটোৎকচকে নিজেব অজেষ শক্তি দ্বাব| বধ কবেছেন, বীব পবাক্রম 
নিবাবণ কৰা! দুঃসাধ্য, সেই সত্য প্রতিজ্ঞ বুদ্ধিমান কর্ণেব অক্ষ বাহুবল 
আজ আপনাবা সকলে দেখবেন। ভ্রোণপুত্র অশ্বথামা ও বাঁধানন্দন 

কর্ণ-উভযেব পবাক্রম দেখবেন। আপনাবা সকলেই পাঁঙুপুত্রদেব 
যুদ্ধে বধ কবতে সমর্থ। তা ছাডা আঁপনাবা সংগঠিত হযে ঘুদ্ধ কবলে 
কিনা কবতে পাবেন, আজ আপনাব প্রত্যেকে আপনাদেব পৌকষ 
দেখান। এই কথা বলে ছুর্যোধন নিজেব ভ্রাতাদেব সঙ্গে পবামর্শ কৰে 

অশ্বথামাৰ প্রস্তাবে কর্ণকে সেনাপতি পে ববণ কবলেন। কর্ণকে 
সেনাপতি পদে অভিষিক্ত কবে ছূর্যোধন বললেন কর্ণ, আমি তোমাৰ 

পবাক্রম জানি এবং এটাও জাঁনি যে আমাব প্রতি তোমাব শ্রীতিও 

আছে। তবু তোমাব মঙ্গলেব জন্য আমি কিছু বলতে চাই। আমা 
কথা শুনে তুমি নিজেব ইচ্ছানুসাঁবে তোমাব বা ভাল লাগবে তা 
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কববে। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সর্বদা আঁমাঁৰ পবম আশ্রয় । 
( ভবান্ প্রাজ্জতমে! নিত্যং মম চৈব পবা গতিঃ। ) 

আমাৰ ছুই সেনাপতি পিতামহ ভীম্ম ও আচার্ধ ভ্রোণ। এরা 

উভযে মহাবথী হয়েও যুদ্ধে নিহত হযেছেন। এখন তুমি আমার 
সেনাপতি হও। কারণ তুমি এদেব দুজন অপেক্ষাও অধিকতব 
শক্তিশালী । সেই দুজন মহাধনূর্ধব হলেও বৃদ্ধ হযেছিলেন এবং 

অঞ্জুনেব প্রতি তাদেব উভযেব মনে স্সেহ বা! দুর্বলতা ছিল । আমি 
তোমাঁব কথাতেই সেই ছুই বীবকে সেনাপতি কবেছিলাম। 

পিতামহ ভীম্ম এই মহাঁসমবে দশ দিন পাগুবদেব বক্ষা কবেছেন । 
এই সব দিনে তুমি নিজে অস্ত্র পবিত্যাগ কবেছিলে ৷ অর্জুন শিখস্তীকে , 
সামনে বেখে ভীম্মকে পবাঁজিত কবেছে। ভীম্ম অত্যন্ত আহত হয়ে শর 

শষ্যায় শয়ন কববাব পৰ তোমাব ইচ্ছামত আচার্য ভ্রোণকে সেনাপতি 
বূপে ববণ কবেছিলাম । আমাৰ মনে হয় তিনিও শিষ্য পাগুবদেৰ বঙ্গা 
কবেছেন। এই বৃদ্ধ আচার্যও ধৃষ্হ্যন্নব দ্বাবা নিহত হযেছেন। 

এই পবান্রমশালী সেনাপতিদযেৰ শ্বত্যুব পর আঁমি বপক্ষেত্রে 
তৌমাঁৰ সমান অন্ত কোন যোদ্ধা দেখতে পেলাম না। আমাদের 
মধ্যে একমাত্র তুমিই শক্রদেব জয কবতে সমর্থ, এতে কোনও সংশয় 

নেই। তুমি পূর্বে মধ্যেও পশ্চাতে আমাদেব হিতই কবেছ। (পূর্ব, 
মধ্যে চ পশ্চাচ্চ তখৈব বিহিতং হিতস্ ) তুমি চতুব পুকষেব ন্যায় রণক্ষেত্রে 
সৈন্য পবিচালনাব ভার বহন কববাঁৰ যোগ্য, সেইজন্য তুমি নিজেই 
সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হও। স্কন্দ যেমন দ্েবতাদেব সেনাপতি 

ছিলেন, তেমনি তুমিও ধুষ্টবাষ্টর পুত্রদেব সৈন্তদেব সেনাপতি হও । 

দেববাজ ইন্দ্র যেমন দাঁনবদেব সংহাৰ কবেছিলেন, সেইবপ তুমিও 
সমস্ত শক্রদিগকে বধ কব। দাঁনববা যেমন বিষ্তুকে দেখে পলাষন 
কবে, সেইবপ পাণুবেবা পাঁধ্ণল মহাবথী যোদ্ধাবা তোমাকে যুদ্ধে 

সেনাপতি বপে দেখে পলাষন কববে। অতএব তুমি এই বিশাল 
কৌবব সৈন্যদেব সঞ্চালন কব। 



বাঁবণ ও ছুর্যোধন ২৯৯ 

এইভাবে ছুর্যোধন কর্ণকে নানা আঁনন্দ বর্ধক রীতি বাঁক্যে তুষ্ট 
কবে তাঁকে দিয়ে যুদ্ধ জয কববাৰ চেষ্টা কবলেন। কর্ণও ছুর্যোধনেব 

আঁশা পূর্ণ কববাঁব প্রতিশ্রুতি দিলেন। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) 
অভিষেকান্তে সুর্যোদয হলে সৈহ্যদেব যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হবাব আদেশ 
দিলেন। 

কর্ণেৰ সেনাপতিত্বে কৌবব সৈন্যদেব যুদ্ধেব জন্য প্রস্থান, মকর 
ধৃহ নির্মাণ এবং পাগডব সৈম্তাদেব অর্ধ চন্্রাকাব বুহ বচনাব পৰ যুদ্ধ 
আবন্ত হল। সে এক তুমুল যুদ্ধ। 

এই যুদ্ধে হঠাৎ ছুর্যোধনকে সীমনে দেখে যুধিষ্টিৰ তাকে বাঁণ 
বিদ্ধ কবে বললেন দীডাও, দাড়াও । এতে ছুর্যোধনেব অতিশয় 

ক্রোধ হল। তিনিও যুধিষ্টিবকে নয় বাঁণে বিদ্ধ কবে প্রতিশোধ 
নিলেন এবং তীব সাঁবথিকে একটি ভল্প প্রহাৰ কবলেন। তখন 
যুধিষ্টিব তেবটি বাগ ছুর্যোধনেব উপব নিক্ষেপ কবলেন। এই বাঁণেব 
মধ্যে যুধিষ্টিৰ চাবটি বাঁণে ছুর্যোধনেৰ চাবিটি অশ্বকে সংহাব কবলেন 
অপব পাঁচটি বাণে ভাব সাঁবথিব মন্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন কবলেন। 
তীবপব যুধিষ্টিব ছযটি বাঁণে ছুর্যোধনেব ধ্বজ সাতটি বাণে তাব ধন 
এবং আটটি বাঁণে তীব খাটি ছেদন কবে ভূতলে পাঁতিত কবলেন। 

অতঃপব আবও পাঁচটি বাঁণে ঘুধিষ্ঠিব দুর্যোধনকে প্রচণ্ড আঘাত 
কবলেন। অশ্বহীন বথ হতে লাফ দিয়ে মাটিতে পে ছুর্যোধন ভীষণ 
বিপদেব সম্মুখীন হয়েও সেখানে অবস্থান কবতে লাগলেন । 

তীকে সঙ্কটাপন্ন দেখে কর্ণ, অশ্বথামা এবং কৃপাচাধ প্রভৃতি বীববা' 
ছর্ধোধনকে বক্ষা কববাঁৰ জন্য ধুধিষ্টিবেব নিকট এসে উপস্থিত হলেন, 
তাবপব সমস্ত পাগুববাঁও ঘুধিষ্টিবকে সব দিকে পবিবেষ্টিত কবে ভাব 
অন্ুসবণ কবতে লাঁগলেন। ফলে উভয পক্ষেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ 

পুনঃ চলতে লাগল । 

যখন সমস্ত সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন ভাগে বিভন্ত হযে যুদ্ধ কবে 
আহত হল, তখন অত্যন্ত 'জুদ্ধ ছুর্যোধন অন্য বথে উঠে বেখানে 
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'ঘুধিষ্টিব অবস্থান করছেন, সেখানে শীন্র বথ নিয়ে যাঁবাব জন্য সাবথিকে 
নির্দেশ দিলেন। বাজ যুধি্টিবও তাব সাবথিকে আজ্ঞা দিলেন, 
যেখানে ছুর্যোধন আছে সেদিকে চল। ৃ 

অতঃপব দুই মহাঁবধী ভ্রাতা পবস্পবেব সম্মুখীন হয়ে জুদ্ধ হযে 
পবস্পবেব উপব বাণ বর্ণ কবতে লাগলেন। ছুর্যোধন একটি 
ভল্লেব দ্বাবা৷ যুধিষ্টিবেব ধনু ছেদন কবলেন। যুধিষ্টিব এ অপমান 
সুহ্হ কবতে পাঁবলেন না। তিনি সৈম্তদেব সামনেই ছুর্যোধনে ধনুও 
ধ্বজ ছিন্ন কবলেন। ছুর্যোধনও অপব একটি ধনু 'দিয়ে যুধিষ্ঠিবকে 
বাণ বিদ্ধ কবলেন। ছুই বীব পবস্পরেব উপব অজস্র অস্ত্র বর্ষণ 

আবন্ত কবলেন। উভয়েব মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হল। ছুর্ধোধন 

নযটি ভল্লেব দ্বাবা বুধিঠিবকে আঘাত কবলেন। যুধিষ্ঠিবও ছুর্যোধনকে 

লক্ষ্য কবে অনুপ বাণ গ্রহণ কবলেন এবং ছুর্যোধনেব প্রতি তা নিক্ষেপ 
কবলেন। সেই বাণে দূর্যোধন মৃছ্ছিত হয়ে পডলেন। কুুদ্ধ ছুর্যোধন 
-সবেগে গদা উঠিষে যুধিষ্ঠিবকে আক্রমণ করলেন। ছুর্যোধনকে গদা 

উঠাতে দেখেই যুধিষ্ঠিব অত্যন্ত বেগশালী একটি মহাশভিব দারা 
প্রহাব কবলেন। সেই মহাঁশক্তি ছুর্যোধনেব বর্ম বিদীর্ণ কবে বক্ষে 
বিদ্ধ হল এবং তিনি ভূতলে মৃছিত হয়ে পড়ে গেলেন। এবপে পাণুব 
অগ্রজ ও ধৃতবাষ্ট্র অগ্রজ প্রমাণ কবলেন বীবত্বে তাঁরাও অবজ্ঞেয় নয়। 

সেই সময় ভীম নিজেব প্রতিজ্ঞাব কথা ম্মবণ কবিষে দিযে 
যুধিষ্ঠিবকে বললেন অগ্রজ, ছুধোধন আপনার বধ্য নয়। ভীমের এই 
কথা শুনে যুধিষ্টিব ছূর্যোধনকে বধ করতে বিমুখ হলেন। 

তখন কৃতবর্মা ছুর্যোধনকে সাহাষ্য কববাব জন্য দ্রুত তার দিকে 

এগিয়ে এলেন। ভীমও গদ1 হাতে কৃতবর্মাকে আক্রমণ কবলেন। 

'পুনবাধ উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল। অর্জুন কৌবব সৈহাদেব 
-সংহ্াৰ কবেন এবং পাগুবদেব জয় ঘোঁধিত হল । 

পবদিন প্রাতঃকালে কর্ণ ছুর্যোধনকে বললেন, আজ আমি অর্জুনের 

সন্গে যুদ্ধ করব। এই যুদ্ধেহয় আমি তাকে বধ কবব অথবা সে. 
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আমাকে বিনাশ কববে। আমাঁব ও অর্জুনেব মধ্যে নানা বকম কাজ 
এসে উপস্থিত হয়েছিল, দেজন্য তার সঙ্গে আমাব দৈবথ যুদ্ধ এখনও 
হয়নি। আজ আমি বণে অর্জুনকে বধ না কবে ফিববো না। 

( অনিহত্য রণে পার্থং নাহমেষ্যামি ভাবত। ) 

আমাদেব সৈম্াবাহিনীব প্রধান বীববা নিহত হয়েছেন। অতএব 

আঁমি যখন যুদ্ধে সৈ্তদেব মধ্যে থাকবো» তখন অর্জুন আমাকে ইন্দ্- 

দত্ত শক্তি বজিত জেনে অবগ্তই আমাৰ উপবৰ আক্রমণ কববে। 

এখন যা হিতকৰ হবে, তা শোন। আমাৰ ও অর্জুনেব নিকট দিব্যান্্ 
সমূহেব বল সমীনই আছে। ( কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) পরগুবাম আমাকে 
এই ধন্থু দিযেছেন। আজ আমি এই ধন্থুব দ্বাব! অর্জ্রনৈব সঙ্গে যুদ্ধ 
করব। তিনি আঁবও বললেন যুদ্ধে কৃষ্ণ ন্যায় কার্ধে নিপুণ মদ্রবাজ 
শল্য যদি আমাব সাথি হন, তবে তোমার অবশ্ঠই জয়লাভ হবে। 
বাহুবলে মদ্্রবীজ শল্যেব তুল্য অপব কেউ নেই। সেবপ অন্ত 
বিগ্ভাষ আমাৰ সমান আব কেউ নেই। কর্ণ আপন শৌর্ষেব 
প্রশংসায় মুখব হযে ভগ্ন হ্বদয় হুর্যোধনকে উৎসাহিত কবতে চেষ্টা 
কবলেন। 

কর্ণেব কথায় ছুর্যোধন উত্গ্লীহিত হলেন। তারপব তিনি কর্ণকে 
বললেন, তুমি যাঁ করণীয বলে মনে কববে, তদনুসাবে আমি অবস্তই 
তা সম্পন্ন করব। যুদ্ধক্ষেত্রে আমবা এবং সমস্ত ভূপতিবা ও তোমাঁব 
অন্নুগমন কবব। এই কথা বলে তিনি শল্যেব নিকট গেলেন এবং 
বললেন, আপনি কর্ণেৰ সাবি হলে, কর্ণ আমাঁব শক্রদেব জয কববে। 

কর্ণেব বথেব রশ্মি আপনি ব্যতীত অন্ত কেউ ধাঁরণ কবতে সমর্থ 
নয়। আপনি যুদ্ধে বস্ুদেব নন্দন কৃষ্ণ তুল্য। (খতে হি ত্বাং মহাভাগ 
বান্থদেবসমং যুধি ) যেমন ব্রন্মা সারথি হয়ে মহাদেবকে বক্ষা 
কবেছিলেন এবং যেবপ সর্বপ্রকাবে সঞ্কটকালে কৃষ্ণ অঙ্জুনকে বঙ্গা 
কবে থাকে, তেমনি আঁপনি জর্বপ্রকাবে কর্ণকে বক্ষা ককন। এ 

ভাবে ছর্যোধন শল্যেব আঁবাধন1 কবলেন এবং আবও বললেন-_- 
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ভীন্ম, ভ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ, আঁপনি, কৃতবর্া, শকুনি, অশ্বথামা 

এবং আমি-_এঁবাই আমাদেব বল। আঁমাঁদের সৈম্তদেব নযভাঁগে 

বিভক্ত কৰা হয়েছে । ভীন্ম ও ভ্রোণাচার্ধ বৃদ্ধ। তাঁবা যুদ্ধে শত্রদের দ্বাধা 
ছলনায নিহত হয়েছেন । অন্যান্য বীববাও শক্রদেব দ্বাবা নিহত হযেছেন। 

আমা কৌবব বাহিনীকে পাগুববা নষ্ট কবেছে। এখন আমাৰ অবশিষ্ট 
সৈম্বা বাতে ধ্বংস না হয, তাঁৰ কোন উপায় স্থিব ককন। 

গুকষ শ্রেষ্ঠ শল্য, আপনি বিশ্ব বিখ্যাত মহাবহী হযেও আমাঁদেব 
'মঙ্গল কামনা কবছেন। আজ বণক্ষেত্রে কর্ণ অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ 

কববে স্থিব কবেছে। সে যুদ্ধ জয়েব আশা নির্ভৰ কবে উপযুক্ত 
সাঁবথিব উপব। কিন্তু এই মর্ত ভূমিতে আপনি ব্যতীত কেহই তীব 
সাঁবথি হবাব যোগ্য নয। কৃষ্ণ যেমন অ্র্ণনের সাবথি, তেমনি 
আপনিও কর্ণেব সাবথি হোন। ৃ্ 

পূর্বে অজুনি কখনও শত্রদেব এইভাবে বধ কবতে পাবেনি। 
বর্থমানে কৃষ্ণ তাব সহাষক থাকায়, তাব শক্তি আবও বৃদ্ধি পেষেছে। 

প্রতিদিন অঙ্গন আমাব বিশাল সৈম্তবাহিনীকে বিতাডিত কবছে! 
এখন কর্ণ ও আঁপনাব ভাগেই অবশিষ্ট আছে। অতএব আপনি 
কর্ণেব সঙ্গে একত্রে অবস্থান কবে শক্র সৈন্যদেব নষ্ট ককন। যেমন 

নৃর্ধ ও অকণকে দেখেই অন্ধকাঁৰ তিবোহিত হবে যায, সেইবপ 

আপনাদেব উভঘকে দেখে কুন্তী ুতরবা, পাঞ্চালবা ও স্ঞ্জয়বা নষ্ট 

হয়ে যাবে। (তথা নস্তাস্ত কৌন্তেযাঃ সপাঞ্চালাঃ সন্থগরযাঃ।) 
বথিনাং প্রববঃ কর্ণো ফস্তুণাং প্রববো৷ ভবান্। 
সংযোগে যুবযোলোকে নাভুন্ন চ ভবিস্ৃতি ॥ (কর্ণ) ৩২২৭ 

কর্ণ বীদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আপনি সাবথিদেব মধ্যে প্রধান । 
এ জগতে আজ আপনাদেব ছুই প্রধানেব এই বে সংযোগ, তা কখনও 

হযনি এবং ভবিস্তাতেও কখনো হবে নাঁ। 

কৃষ্ণ যেমন সব অবস্থা অর্জুনকে বক্ষ কৰে থাকে । আপনি 

তেমনি যুদ্ধন্গেত্রে কর্ণকে বন্দী ককন। আপনি কর্ণেব সারি হলেঃ 
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কর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতাদেব পক্ষেই অজেয় হযে দীড়াবে, 
সুতবাং পাগ্ডবদেব কথা ছেডেই দিলাম । 

ছূর্যোধনেব এই প্রস্তাবে শল্য খুবই জ্ুদ্ধ হযে বললেন--আমি 
সমস্ত পৃথিবীকে বিদীর্ণ কবতে পাঁবি। পর্বতদেব চুর্ণ বিচুর্ণ কবতে 
গাবি এবং নিজেব তেজে সমুদ্রকে শুষ্ক কবতে পাবি। আমাকে 
সাবথিব পদে প্রস্তাব সমীচীন ন্য। শ্রেষ্ঠ হযে অত্যন্ত নীচ পাপী 
পুকষ কর্ণেব ভৃত্য আমি হতে পাঁবব ন1। 

সৃতজাতিবা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিষদেব সেবক বপে নিযুক্ত হযেছে। 

কষত্রিয বৃতদেব সেবক এটা কোথাও শোনা যাঁষ না। 
অহং মূর্ধাভিষিক্তো হি বাজধিকুলজো নৃপঃ। 
মহাবথঃ সমাখ্যাতঃ সেব্যঃ স্তুত্শ্চ বন্বিনাম্ ॥ (কর্ণ) ৩২1৪৯ 

-_বাঁজধিকুলে আমাৰ উৎপঞ্ডি, মূর্ধাভিষিক্ত নবপতি, বিশ্ব বিখ্যাত 
মহাবধী বীব, সুতদেব দ্বাবা! সেব্য এবং বন্দীদেব দ্বাবা স্ততিব যোগ্য । 

এবপ প্রতিষ্ঠিত এবং শক্ত সৈন্দেব ক্ষষকাবী আমি যুদ্ধক্ষেত্রে 
সৃত পুত্রব সাবথি হতে পাবব না। আজ আমি একপ অপমানিত 
হযে কোন বপে যুদ্ধই কবব না। অতএব তোমাব নিকট অনুমতি 
চাচ্ছি, আজই স্বগৃহে প্রত্যাগমন কবি। 

এ প্রসঙ্গে ছর্যোধনেব বিচক্ষণতাব দৃষ্টান্ত স্ববপ একটি ঘটনা 
খুবই উপভোগ্য হবে। 

মন্্রবাজ শল্য পাও পুত্র নকুল ও সহদেবেব মাতুল। 'পাগুবদেব 
দূতেব নিকট কুক পাগুবেব মধ্যে এক সংঘর্ষ অনিবার্ধ জেনে মদ্রবাজ 
শল্য মহাবীব পুত্রদেব সঙ্গে বিশাল সৈন্বাহিনী-দ্বাবা! পবিবৃত হয়ে 

পাঁুবদে উদ্দেশ্তটে বওন! হলেন। তব সৈন্ত বাহিনীব সংখ্যা 
ছিল আক্ষৌহিনী এবং সহল্স সহস্র বীব ক্ষত্রিষেব দ্বাবা এ সৈন্যবাহিনী 
সংঘটিত ছিল। 

মহাবথ ছুর্যোধন শল্যেব আঁগমনেব খবব শুনে শল্যকে স্বাগত 
জানাবাব জন্চে শল্যেব চলাৰ পথে এক বমনীষ স্থানে বছ সভাগুহ 
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নির্মাণ কবালেন। এবং এগুলিকে মনোবম ত্রব্যাদিব দাবা সুসজ্জিত 

কবালেন। 

বাজা শল্য এ স্থানে উপস্থিত হলে ছুর্যোধনেব মন্ত্রীবর্গেব নিকট 

দেবতাৰ হ্যা সমাদব লীভ কবলেন। বাজা শল্য এভাবে সমাদৃত 
হলেন যে দেববাজ ইন্দ্রকেও তিনি তাঁব থেকে তুচ্ছ মনে কবলেন। 

তখন তিনি উপস্থিত মন্ত্রীবৃন্বকে জিজ্ঞেস কবলেন যুধিষ্টিবেব 
কোন ব্যক্তিবা এ সমস্ত সভাগৃহ নির্মাণ কবেছেন? তিনি তাদের 
দেখতে চাঁন ও পুবস্কত কবতে চাঁন। বাঁজা শল্য এ সংবর্ধনাব দ্বাবা 
এত ও্রীত ও আনন্দিত হলেন যে প্রতিদানে তিনি তাব জন্যে প্রাণ 
দিতে উত্ন্ুক হলেন। 

এ সময হুর্যোধন প্রচ্ছন্ন বেশে বাঁজা শল্যেব নিকট উপস্থিত হলেন 

এবং প্রকাশ কবলেন তার ইচ্ছায় ও তাৰ প্রযদ্বে এ সমস্ত, সভাগৃহ 
নিমিত হয়েছে। এ কথা শুনে শল্য তাঁকে আনন্দেৰ আবেগে 
আলিঙ্গন কবলেন এবং তীব নিকট থেকে ছৃর্যোধনেৰ বাঞ্ছিত বন্ত 
প্রার্থনা কবতে বললেন । 

তখন দুর্যোধন গদগদ ভাবে বললেন, সত্যবাদী আপনাব কল্যাণ 

হোক। আপনি আমাব সেনাঁবাহিনীব অধিনায়ক হোন। ছুর্যোধন 
নিজেকে অত্যন্ত দীন কবে বাজ। শল্যের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। 
বাজা শল্যও তাঁই হবে বলে কথা দ্রিলেন। ( দদামি তে গ্রীত এবমেতদ্ 

ভবিষ্যত) 
ছূর্যেধিনকে এপ আশ্বাস দিয়ে তিনি যুধিভিবেব উদ্বেন্তে রওনা 

হলেন এবং বিবাঁট নগবে উপগ্লব্য নগরে পাগ্ুব শিবিবে উপস্থিত হযে 
তিনি পাগুবদেব সঙ্গে মিলিত হলেন।, সেখানে যথাবীতি পাগুবদেব 
দ্বাবা আপ্যাধিত হযে পঞ্চ পাঁগুবকে আলিঙ্গন কবলেন। তাঁবপর 

পব্ম্পব পবস্পবকে কুশল প্রশ্মেব পৰ বাঁজা শল্য পাওুপুত্রগণকে তাদের 
দুফব বনবাস যাঁপনের জন্ত অভিনন্দিত কবেন। এবং তাদেব এ মহা- 

ছুঃখেব কাবণ শক্রদেব বিনাশ কবে স্থখভোগেব জন্য উদ্ভত হতে 
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বললেন। তিনি যুধিষ্টিবেৰ যাবতীষ গুণাবলীৰ পুনবাৰৃত্তি কবে তব 
ছর্যোধনে সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ছুর্যোধনকে ববদানেব ঘটনাব বর্ণনা কবেন। 

যুধিষ্টিব বাজা শল্যেব মুখে ছূর্যোধনকে বব দানেব কথা শুনে 
বললেন, মহাবাঁজ শল্য, আপনি হুর্যোধনেব ব্যবহাবে প্রসন্ন হয়ে যে বব 

দ্িযেছেন তা উত্তম কাঁজই কবেছেন। আমিও আপনাব দ্বাবা এক 

কাজ কবাতে ইচ্ছা কবি। 
মম ত্ববেক্ষয়া বীব শুণু বিজ্ঞাপযামি তে। 
ভবানিহ চ সাবথ্যে বাস্দেবসমো যুধি ॥ 
কর্ণীর্ভুনাভ্যাং সন্প্রাপ্তে দ্বৈবথে বাঁজসত্তম। 

কর্ণস্ত ভবতা কাধ্যং সাবখ্যং নাত্র সংশষঃ ॥ 

তত্রপাল্যোহঙুঁনো বাজন্ যদি মৎ প্রিষমিচ্ছসি । 

তেজৌবধশ্চ তে কাধ্যং সৌতেবন্মজ্জযাবহঃ ॥ 
অকত্তব্যমপি হোৎ কতুমিতসি মীতুল। (উঃ) ৮1৪২-৪৪ 

__হে বীব, আমাৰ কথা শুনুন । এ পৃথিবীতে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি সাবথি 
বে বাঁসুদেবেব সমকক্ষ । যখন কর্ণীর্জুনেব দ্বৈরথ যুদ্ধ হবে, তখন এটা 
নিশ্চিত যে, আপনাকে কর্ণেব সাবথি হতে হবে। আঁপনি যদি আমা 

প্রিকামী হোন, সেই যুদ্ধে অর্জুনকে বক্ষা কববেন। আপনি এইবপ 
কাজ কববেন যা! দ্বাবা! কর্ণেব উৎসাহে বাধা পড়বে । তাঁতেই আমাদের 

জয ঘটবে। যদি ও এবপ কাঁজ আপনাব পক্ষে কবণীয না হষ, 

তবুও আমাব জন্য আপনাকে তা কবতে হবে। 
উত্তবে বাজা শল্য বললেন-_- 

হুণু পাব তে ভদ্্রং যদ্ ব্রবীষি মহাত্বনঃ। 
তেজোবধনিমি্তং মাং নুতপুত্রস্ত সঙ্গমে ॥ 
অহং তস্ত ভবিষ্যামি সংগ্রামে সাঁবথিঞ্রবমূ। 

বাস্থদেবেন হি সমং নিত্যং মাং স হি মন্যতে ॥ 
তস্তাহং কুকশাছু'ল প্রতীপমহিতং বচঃ। 
ক্রবং সংকথিস্তামি যোদ্ধকা মস্ত সংযুগে ॥ 
০ 
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যথা স হৃতদর্পশ্চ হৃততেজাশ্চ পাণ্ব। 

ভবিষ্যুতি সুখং হস্তং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ 
এবমেতৎ কবিষ্যামি ষথা তাত ত্বমাথ মাঁম্। 

যচ্চান্তদপি শক্ষ্যামি তৎ কবিষ্ঞামি তে প্রিয়ম ॥ (উঃ ৮1৪৫-৪৯ 

-হে পাঁঙুনন্দন, আমার কথা শোন। যুদ্ধে নুতপুত্রেব তেজ নষ্ট 
কববাঁব জন্তে তুমি যা বলেছ তা যথার্থই । কারণ এটা! নিশ্চিত যে, 
কর্ণ নিজেও আমাকে বাস্থুদেবের স্তায় মনে কবে, অতএব -সেই যুদ্ধে 
আমি তাব সাঁবথি হবো । যখন কর্ণীর্ঞ'ন যুদ্ধ উপস্থিত হবে, তখন 
অবগ্ঠই অহিতকব বাক্য বলতে থাকব, যাতে তাৰ অভিমান ও তেজ 
নষ্ট হয় এবং তৌমবা স্থখে তাকে বিনষ্ট কবতে পাব। আমি তোমাকে 

এ সত্য কথা বললাম। এটা ছাঁভাও যদি আবও কিছু তোমাদেব প্রিয 
কাজ সম্ভব তাও আমি অবশ্ঠই কবব। 

শল্য কর্ণেব সাঁবথি হবে পূর্বাহ্নেই তা স্থিব হযে বয়েছে। 
দুর্যোধনেব প্রস্তাবে শল্যে এবপ উষ্ণ প্রকাশ- প্রচ্ছন্ন ছলনা নয কি? 

বুদ্ধিমান ছুর্যোধন বুঝতে পাঁবলেন শল্য ন্যাষ মহাঁবহী তীঁব পক্ষ 
ত্যাগ কবলে ভাব সমূহ বিপদ হবে। তাই তিনি শল্যকে প্রসন্ন 
কব্বাঁব জন্য নানা ভাঁবে তীকে সন্তুষ্ট করবাঁব চেষ্টা করলেন। তিনি 

বললেন__ 

মহাবাঁজ শল্য, আপনি আপনাব সম্বন্ধে বা বলেছেন, তাতে কোনও 
সংশঘ নেই। কর্ণ আপনাৰ থেকে শ্রেষ্ঠ নয এবং আমিও আপনাকে 
কোনবপ সন্দেহ কবি না। মদ্রবাজা শল্য এমন কোন কাজ কববেন 

না, যা ভীব সত্য প্রতিজ্ঞা বিপবীত হবে। আঁপনীব পূর্বপুরুববা 
্রেষ্ঠ-পুকব ছিলেন এবং সর্বদা সত্য কথাই বলতেন, সেজন্য আপনাকে 
আর্তীঘনি বলা হব। এটাই আঁমাব ধাবণা। ( তম্মীদাতিযনিঃ প্রোকো 

ভবাঁনিতি মতির্সম |) 
রত ছর্যোধন উপবেৰ বাক্য বাুল্যেবদ্বাবা শল্যকে তীব প্রতিজ্ঞার 

কথা ম্মবণ কবিষে দিলেন যাঁতে তিনি তাৰ নিজের ভাগ্নে পাগুবদের 
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পক্ষে যৌগ না দেন। ছুর্যোধনেৰ এই দ্ধর্থ বোধক উক্ভিতে ভাব 

উদ্দেগ্ সিদ্ধ হলো! । 

তিনি শল্যকে খুসী কববাব অভিপ্রাযে আবও বললেন, আপনি 
যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রুদেব পক্ষে শল্য স্ববূপ, সেইজন্য এ সংসাঁবে আপনাব নাম 
শল্য (কণ্টক ) হযেছে। আপনি পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দিষেছেন, তা 

পর্ণ ককন। আঁপনাৰ অপেক্ষা কর্ণ বা আঁমি বলবাঁন নই। আপনি 
অশ্ব বি্াষ শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। সেইজন্য এই যুদ্ধস্থলে আপনাকে বরণ 
কবছি। আমি কর্ণকে অর্জুন অপেক্ষা অধিক গুণবান মনে কবি এবং 
এই জগৎ আপনাকে কৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলে মনে কবে। কর্ণ 
অর্জুন অপেক্ষা কেবল অস্ত্র জ্বানেই শ্রেষ্ঠ, কিন্ত আপনি কৃষ্ণ অপেক্ষা 
অশ্ব বিদ্া ও বল এই উভযেই শ্রেষ্ঠ । আপনি কৃষ্ণ অপেক্ষা অশ্ব বিদ্যা 
দ্বিগুণ অভিজ্ঞ । 

দুর্যোধনেব এই ধবণেব তোধামোদীতে শল্য সন্তুষ্ট হলেন এবং 
দুযোধনেব প্রস্তাবে সম্মত হলেন। 

অভঃপব ছুর্যোধন শল্যেব নিকটে ব্রিপুবেব উৎপত্তি বর্ণনা কবেন 
এবং ত্রিপুব হতে ভীত ইন্দ্রাদি দেবতাদেব সঙ্গে ব্রন্মা ভগবান শঙ্কবেব 
নিকট গিষে তীৰ স্তি কবে বলেন, শঙ্কবেব আদেশে ব্রহ্ম! দানবদেব 

বর দির্ষেছিলেন এবং সেই বব লাভ কবে তাবা তাদেব সীমা অতিক্রম 
কবেছে। তিনি মহাদেবকে আবও বললেন যে স্বযং শঙ্কব ব্যতীত অন্ত 

কেউ তাদেব বধ কবতে পাববে না। তাঁদেব বধ কবতে আঁপনিই 
একমাত্র প্রতিপক্ষ শক্রু হতে পাবেন। তিনি সব দেবতাদেব সঙ্গে 
শঙ্কবকে দানবদেব সংহাঁব কবতে অন্থুবৌধ কবেন। মহাদেব তাদেব 

অন্থবোধ বাখলেন এবং দেই যুদ্ধে ব্বযং ব্রহ্মা শঙ্কবেব বথেব সাবথি 
হ্যেছিলেন। সেই যুদ্ধে মহাদেব বুদ্ধ হযে ব্রিপুবকে এবং তাৰ মধ্যে 
বসবাসকাঁবী অন্ুবদেব দগ্ধ কবে ফেললেন। তখন সমস্ত দেবতা ও 

মহধিগণ এবং ত্রিলোকেব প্রাধীবা নিশ্চিন্ত হলেন। 
এই উদ্দাহবণ দিযে ছুধৌধন শল্যকে বললেন পিতামহ ব্রন্মা যেমন 
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কদ্রেব সাবথি হযেছিলেন, তেমনি আপনিও অতি শীঘ্র মহাঁত্বা বাধা_ 

পুত্র কর্ণেৰ অশ্বদেব নিষন্ত্ণ ককন। আপনি বৃষ্ণ, কর্ণ ও অজু'ন 
হতেও শ্রেষ্ঠ। যুগ্ক্ষেত্রে কর্ণ কদ্রের ন্তায এবং আপনিও নীতিতে 
্রন্মাব সদৃশ । অতএব আপনি সেই অস্ুবদেব ন্যায আমাব এই 
শত্রদেব জয কবতে সমর্থ । 

ছুর্যোধন শল্যকে সন্তষ্ট কববাব জন্য আবও বললেন, যেমন আপনাব 

উপবই আমাৰ বাজ্য প্রাপ্তির অভিলাষ ও জীবনেৰ আশা নির্ভব কবছে, 
তেমনি আপনি যদি কর্ণেব সাবথ্য গ্রহণ কবেন, তবে আজ জযলাভ ও 

তাৰ সফলতা আপনাঁবই উপব নির্ভব কবে। আপনাবই উপব কর্ণ, 
বাজ্য, আমবা এবং আমাদেব জয লাভ--এ সমস্তই নির্ভবশীল। সেই- 
জন্য আজ আপনি এই সংগ্রামে কর্ণেব সাঁবথি হোন । 

উপবোক্ত ভাবে শল্যকে গ্রীত ও আনন্দিত কববাঁর চেষ্টা কবে 

পবিশেষে তিনি বাঁজা শল্যকে বোঝাতে চেষ্টা কবলেন যে কর্ণ নীচ 
কুলজাত নয়। যদি কর্ণে কোন পাঁপ বা দোষ থাকতো তবে বিষ্তুব 
ষষ্ঠ অবতাব পবশুবাম তাঁকে দিব্যান্্র দান করে অনুগৃহীত কবতেন না । 
তিনি আবও বললেন, তিনি কোন প্রকাবেই বিশ্বাস কবেন না যে 
কর্ণেব ুতকুলে জন্ম, তাকে ক্ষত্রিয় কুলজাত দেবপুত্র বলেই মনে কবি। 

( দেবপুত্রমহং মন্টে ক্ষত্রিযাণাং কুলোদ্ ভবম্।) আমাৰ বিশ্বাস তাঁব 
জননী নিজেব গুপ্তবহস্ত গোপন কববাব জন্য তাকে অন্ত কুলে বালক 
বলে পবিচব দেবাৰ জন্যই সুতকুলে পবিত্যাগ কবেছে। ( বি্্টমববো- 
ধার্থ কুলস্তেতি মতির্গম।) আমি সর্বতোভাবে বিশ্বাস কবি যে কর্ণ 
নূত বংশে জন্ম গ্রহণ কবেনি। 

সকুগুলং সকবচং দীর্ঘবাছং মহাবথম্॥ 
কথমাদিত্যসদৃশং মুগী ব্যান্্ং জনিহ্যাতি। (কর্ণ) ৩৪।১৬১-১৬২ 

-_এই মহাবান্, মহাবথী ও ূর্যতুল্য তেজন্বী কবচকুণ্ডল ভূষিত পুত্রকে 
শত জাঁতিব ভ্ত্রীকি কবে লাঁভ কববে? কোন হবিণী কি নিজ উদ্দবে 

ব্যান্তকে জন্ম দিতে পাবে ? 
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দুর্যোধন শল্যকে বললেন, বথেব সাঁবথি ত তাঁকেই কবতে হয, 
যিনি বথাবোহী যোদ্ধা! অপেক্ষা অধিক শক্তিশীলী। অতএব আপনি 
বণক্ষেত্রে কর্ণেব সাঁবথি হৌন। দেবতাঁবা যেমন ব্রন্মীকে শঙ্কবেব 
সাবথি পদে ববণ কবেছিলেন, তেমনি আমবাঁও আপনাকে কর্ণেব 
সাবি পদে ববণ কবছি। 

অতঃপব মদ্রবাজ শল্য একটি সর্তে কর্ণব সাঁবথি পদ গ্রহণ কবতে 
সম্মত হলেন। তিনি বললেন আমি আমাৰ ইচ্ছানুসাবে কর্ণৰ নিকট 
সব কিছু বলতে পাঁবব। এবং আমি কর্ণেব মঙ্গলেব জন্য যে সব প্রিষ 

বা অপ্রিয কথা বলব তা তুমি ও কর্ণ ক্ষমা করবে। 
এই সর্ত দিযে বুদ্ধিমান শল্য নিজেব দ্বিমুখো সত্য বক্ষা কববাঁৰ 

উপায কবলেন। 

শল্যবাজা সাবথি হযে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসাবে নানা ভাবে অর্জুন 
ও কৃষ্ণ প্রশংসা মুখব হযে কর্ণব বিৰপ সমালোচনা কবে তাঁকে 
উত্তেজিত কবে তীব শক্তি খর্ব কববাব চেষ্টা, কবলেন। প্রত্যু্তবে কর্ণ 
মদ্রবাসিদেব নিন্দা কবলেন। ফলে উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড বাক বিতণু 
সক হযে গেল। 

তখন ছুধৌধন কর্ণ ও শল্য উভযকেই এই বাক্ যুদ্ধ হতে বিবত 
থাকতে অস্নুবোধ কবেন। তিনি কর্ণকে বন্ধুভাবে নিবেধ করলেন 
এবং শল্যবাজাকে কৃতাঞ্জলি হযে নিবাবণ কবলেন। 

দ্রধৌধন নিষেধ কবলে পৰ কর্ণ কোন উত্তব দিলেন না। শল্যও 
শত্রদেব দিকে মুখ ফেবালেন। অতঃপৰ উভষপক্ষে প্রচণ যুদ্ধ থক 
হল। নকুল ও সহদেব ছুর্যোধনেব উপব ভষঙ্কব বাণ বর্ণ কবতে 
লীগলেন। ছুর্যোধনও জ্দ্ধ হযে তীঁদেব উপৰ প্রচুব বাঁণ বর্ষণ কবতে 
লাঁগলেন। তখন পাঁণ্তৰ সেনাপতি ত্রুপদ পুত্র মহাঁবথী ধৃ্টত্যুয় যেখানে 
বাজা দুর্ধোধন ছিলেন সেখানে এসে ছূর্ধোধনেৰ প্রতি বাণাঘাত কবতে 
লীগলেন। উভবেব মধ্যে প্রচণ্ড বুদ্ধ হয। ধৃষ্টতা ছুধৌধনেব সাবধি 
এবং অশ্বদেব নিহত কবে একটি ভল্লেব দ্বাবা তীব স্বর্ণ ভূবিত ধনুটিকে 
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খণ্ডন কবলেন। তাবপব ধুষ্ট্যয হূর্যোধনেব সমস্ত সমিগ্রীব সঙ্গে বখ, 
ছত্র, শক্তি, খজা, গদ| ও ধ্বজ ছেদন কবলেন। তখন কবচ ও অন্ত্র- 

হীন ছূর্যোধনকে তাঁৰ ভ্রাতাবা সর্ব দ্রিক হতে বক্ষা কবলেন। এবং 

ভাঁদেব বথে কবে দুর্যোধনকে বণভূমি হতে দূবে নিষে যাঁওযা হল। এই 
ভাঁবে ছুর্যোধন ধুষ্ট্যয়ব নিকট পবাজিত হলেন । 

এই যুদ্ধে বু কৌবব বীব দেনা নিহত হয়। তখন দুর্যোধন 
সৈম্তাদেব উৎসাহ দিষে কর্ণ ও অন্যান্য ন্বপতিদেব ওজন্বিনী বাক্যে 
বললেন, স্বর্গে উন্মুক্ত দ্বাব স্ববপ এই যুদ্ধ, নুখী ক্ষত্রিয়বাই তা লাভ 
কবে। তোমরা সকলে যুদ্ধে পাগুবদেব বধ কবে ভূতলের সমৃদ্ধিশালী 
বাজ্য লাভ কববে অথবা শত্রদেব বাবা যুদ্ধে নিহত হয়ে বীব গতি লাভ 

করবে। 

ছুর্যোধনেব এই প্রকাঁৰ উৎসাহে যোদ্ধাবা সন্তুষ্ট হযে সিংহনাঁদ 
কবতে লাগল এবং সর্বপ্রকাঁব বাছ্য বাজাতে আঁবন্ত কবল। 

পুনবায় যুদ্ধ আরম্ভ হলে! । শিখণ্ীকে কণ পবাজিত কবেন, 
ছুশাসন ও ধৃষট্য্ন এবং বৃষসেন ও নকুলেব সঙ্গে ঘুদ্ধ হয। উলৃককে - 
সহদেব ও শকুনিকে সাত্যকি পবাজিত কবেন। যুধামন্তুকে কৃপাচার্য 
ও উত্তমৌজাকে কৃতবর্ম পরাজিত কবেন। ভীম ছুর্যোধনকে পবাঁজিত 
কবেন। সাত্যকিব বাঁণাঁঘাঁতে কৌবব সৈন্যবা দশদিকে পলায়ন কবতে 
লাগল। অনেকে নিহত হয়ে বণক্ষেত্রে পডে গেল। ছুর্যোধন ভীমের 

সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ভীমসেন মুহুর্ত কালেব মধ্যেই ছুর্যোধনকে 
অশ্বগণ, সারথি, বথ ও ধ্ৰজ হতে বঞ্চিত কবে দ্বিলেন, এতে সকল 

ব্যক্তিই সন্তুষ্ট হলেন। তখন ছ্ুধোধন ভীমেব উপব আক্রমণ কবলেন। 

ভীম শত শত বাঁণেব দ্বাবা ছুর্যোধনকে যুদ্ধ হতে বিমুখ কবে হস্তী 

সৈন্যদেব উপব তীব্রবেগে আক্রমণ কবলেন। 
অর্জুন অশ্বথীমীকে পবাজিত কবলে কৌবব সৈন্যবা গলাষন 

কবতে থাকে । তখন ছুর্যোধন পলায়মীন সৈন্যদেব দেখে বললেন, 

কর্ণ দেখ, পাঁঞ্চাল যোদ্ধাবা আমাৰ এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস 
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কবছে। তুমি জীবিত থাকতে আমাব সৈন্যবা পলায়ন কবছে। 

বর্তমানে য| কর্তব্য বিবেচনা। কব, তাঁই কব। পাণগুবদেব দ্বাবা বিতাঁড়িত 
সহ সহম্্র কৌবব সৈন্যবা সমরাঙ্গণে তোমাকে আহ্বান কবছে। 
দুর্যোধনেব কথ৷ শুনে কর্ণ পাগল যোদ্ধাদেব বধ কববেন বলে প্রতিজ্ঞ 
কবলেন। ; 

অর্জুন কৌবব সৈন্যদে সংহাব কবতে আবস্ত কবলেন। প্রাচীন 
কালে দেবতাদেব সঙ্গে অন্ুবদেব যেমন যুদ্ধ হযেছিল, তেমনি পাগুবাদেব 
স্দে কৌববদেব যুদ্ধ চলতে লাগল । অর্জুন ও কর্ণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ 
চলল। অর্জুন কৌবব পক্ষেব অশ্ব, হস্তী ও বথসমূহ এবং যুদ্ধে তৎপব 
সেই শক্রদেবও নিহত কবে ধবাশাধী কবলেন। 

তা দেখে দ্রোণাচাধেৰ পুত্র অখ্বথামা ছূর্যোধনকে পুনবায় পাঁওবদেব 
সঙ্গে সন্ধি কববাব প্রস্তাব দ্রিলেন। তিনি বললেন, বিবোঁধ কবে কোন 
লাঁভ হবে না। তোমাৰ গুকদেব দ্রোণাচার্য অস্ত্র বিষ্ভায বিশেষজ্ঞ 
ছিলেন। তিনি যদিও ত্রদ্মদম ছিলেন, তথাপি এই যুদ্ধে নিহত 
হযেছেন। ভীয্মেব ভাগ্য একই পথে গেছে। আমিও মাতুল 
কৃপাচার্য অবধ্য। অতএব এখন তুমি পাগুবদেব সঙ্গে মিলিত হযে 
চিবকাঁল বাজ শাসন কব । আমি নিষেধ কবলে অর্জুন শান্ত হবে।' 
কও তোমাদেব সঙ্গে বিবোধ কামনা! কবেন না। (জনার্দনো নৈব 
বিবোধমিচ্ছতি।) যুধিটিব তো সকল প্রাণীব মঙ্গল কামনা কবেন। 
অতএব তিনিও আমাব কথা গ্রহণ কববেন। ভীম এবং নকুল সহদেব 
যুধিষ্ঠিবেব বশবর্তাঁ। এই ভাবে পাগুবদেব সঙ্গে তোমাৰ সন্ধি হলে' 
পব সমস্ত প্রজাদেব কল্যাণ হবে। তোমাব ইচ্ছায অবশিষ্ট বন্ধুবা 
নিজ নিজ বাজ্যে প্রত্যাবর্তন ককক এবং সমস্ত সৈশ্তবা যুদ্ধ হতে বিবত 
হোক । যদি ভুমি আঁমাব এই প্রস্তাব গ্রহণ না কব, তবে নিশ্চযই 
যুদ্ধে শত্রদেব দ্বাব৷ নিহত হবে এবং তখন তুমি অনুতাপ কববে। 

বুধিিব সামর্চশালী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধৈরববান এবং সমস্ত শান্ত্রেবই 
তন সমূহে অভিজ্ঞ। অতএব তোমাৰ পক্ষে যতটা বাজ্য ভাগ পাঁওা 
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উচিত, তিনি অবস্ঠই সেই বাজ্য শাসন কববাব জন্য তৌমাকে স্বয়ংই 
দেবেন। যুধিষ্টিব শত্রুতা ইচ্ছা করেন না। কাঁবণ আত্মীয় স্বজন 
যদি কোন কিছু দোষ কবেও থাকেন, তবে তা ক্ষমাব অযোগ্য বলে 
তিনি মনে কবেন না। কৃষ্ণ চান ন। যে তোঁমাদেব মধ্যে বিবাদ বিবাজ 
কবে, তিনি স্বজনদেব উপব সর্বদা সন্তুষ্ট । 

ভীম, অজু'ন, নকুল ও সহদেব__এবা৷ সকলেই কৃষ্ণ ও যুধিষ্টিবের 
অনুগত স্থুতবাঁং তীদেব উভযেব আদেশকে গুকত দিষে যুদ্ধ বন্ধ কব। 

বক্ষ হুর্যোধনাত্বাণমাত্মা সর্বস্ত ভজিনম্ ॥ 

জীবনে যত্রমাতি্ঠ জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি। 
বাজ্যং শ্রীশ্চৈব ভদ্রং তে জীবমানে তু কল্পতে ॥ (কর্ণু) ৮৮1২৪(৫-৬) 

সছুর্যোধন, তুমি নিজেই নিজেকে বক্ষা কব। আত্মাই সব স্ুুখেব 

আধাব। তুমি নিজেব জীবন বক্ষাব জন্য চেষ্টা কব । জীবিত থেকেই 
মানুব কল্যাণ দর্শন কবে থাকে । 

তুমি যদি জীবিত থাকতে পাব, তবেই তুমি বাঁজ্য ও লক্ষ্মী লাভ 
কবতে সমর্থ হবে। মৃত ব্যক্তিব বাজ্যলাভ কববাব সুযোগই থাকে 

না। সুতবাং তাব সুখ লাভ কিৰপে হবে? (ষুতত্ত খলু কৌবব্য 
নৈব বাজ্যং কুতঃ সুখম্।) পাগবদেব সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কব এবং 
কুরু বংশেব শেষ বক্ষা কব। 
আমার এই উপদেশ ধর্েব অনুকুল, বাজা ও বাজকুলেব পক্ষে 

অত্যন্ত হিতকব। এবং তা কৌবব বংশে বৃদ্ধিব অন্থুকুলে। আমার 
এই কথা প্রজাঁদেব পক্ষেও হিতকব, এই বংশেব পক্ষে সুখদাযক, 

লাভজনক এবং ভবিষ্যতেও মঙ্গলকাঁবক হবে। আমাৰ দৃঢ় ধাঁবণ! কর্ণ 

কখনো নবৌত্বম অজু্নকে জষ কবতে পাঁববে না। অতএব আমাব 
' এই বাক্য তোমা প্রিব হোক । (মমৈতদ্ বচনং শুভম্।) অন্যথা 

গুকতব খ্বংস উপস্থিত হবে । 
তিনি আবও বললেন অর্জুন একাকী যে বকম পবাক্রম দেখাচ্ছে 

তা ইন্দ্র বা যমবাঁজ বা! যক্ষবীজ কুবেবেৰ পক্ষেও সম্ভব নয়। আমার্দেব 



বাঁবণ ও ছুর্যোধন ৩৩৩ 

উভবেব মধ্যে ঘে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা বযেছে, সেই জন্যই আমি তোমাৰ 
নিকট এই প্রস্তাব কবলাম। যদি তুমি স্বীকৃত হও, তবে আঁমি 
কর্ণকেও যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত কবব। 

বদস্তি মিত্রং সহজং বিচক্ষণা-- 
স্তথৈব সায়া চ ধনেন চাঁজিতম্। 

প্রতাপতশ্চোপনতং চতুবিধং 
তদস্তি সর্বং তব পাগুবেষু॥ ( কঃ) ৮৮1২৮ 

-_বিদ্বান পুকষবা চাব প্রকাবেৰ মিত্রেব কথা বলেন। এক সহজ মিত্র 
যাব সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই মিত্রতা থাকে ) ছুই সন্ধিব দ্বাবা মিত্রতাঃ 
তিন-ধনেব দাবা মিত্রতা স্থাপন এবং চতুর্থ হল _কাবও প্রবল প্রতাপে 

গ্রভাঁবিত হযে স্বতঃই তীঁব শবণাপন্ন হওযা। পাঁগুবদেব সঙ্গে তোমাৰ 
সব বকম মিত্রতাই সম্ভব । 

অশ্বথামা ছুর্যোধনকে যথার্থই সমযোচিত ও উপযুক্ত প্রস্তাব 

দিযেছিলেন। কিন্তু দা্তিক ছুর্যোধন তা গ্রহণ কবলেন না। 
“তিনি অশ্বামাৰ কথ! শুনে বিশেষ চিন্তিত হযে দীর্ঘ নিঃশ্বাস 

ত্যাগ কবে মনে মনে দুঃখিত হযে উত্তব দিলেন, সখা, তুমি ঘা বললে 

তাবধার্ঘই। কিন্তু ভীম সিংহেব যায় হঠাৎ ছুঃশাসনকে বধ কবে যে 
কথা বলেছে, তা তোমাৰ অজানা নয। এই সময় সেইসব কথা৷ মনে 
পভাষ আমি চিন্তিত হয়েছি। এবপ অবস্থায় কিভাঁবে অন্ধি সম্ভব? 
তাছাভা প্রচণ্ড বাধু যেমন মহাপর্বত মেকব সম্মুখীন হতে পাঁবে না, 
তেমনি অর্জুনও এই যুদ্ধে কর্ণেব বেগ সচ্য কবতে পাঁববে না। আমরা 

বার বাঁৰ যে শত্রুতা! কবেছি, পাঁগুববা সেজন্য আমাকে বিশ্বাস কবে 
শা। কর্ণকে যুদ্ধ বন্ধ কববাৰ কথা! বলা তোমাঁব উচিত নয়। কাবণ 
অর্জুন বর্তমানে অত্যন্ত ক্লান্ত হযে পড়েছে। অতএব কর্ণ তাকে 

বলপূর্বক নিহত কবতে পাঁববে। এই কথা৷ বলে দূর্যোধন নিজেব 
ৈহ্াদেব আদেশ দিলেন, তোমব! নীববে বসে আছ কেন? আমার 

শত্রদেব উপব আক্রমণ কব। 



৩১৪ চবিত্রে বামায়ণ মহাভাবত 

অশ্বথামাব সমস্ত যুক্তি, শুভ চেষ্টা ব্যর্থ হল। ছুর্যোধন তাঁর নিজের 
সিদ্ধান্তে অবিচল বইলেন। অর্জুনেব ক্ষমতা দেখেও নিজেব ভ্রান্ত 
বিশ্বানেব উপব নির্ভব কবে বইলেন। 

কিন্তু ষে কর্ণেব উপব ছুর্যোধনেব এত আস্থা, সেই কর্ণকেও ভীম্ব, 

দ্রোণেব মত বাক্য বাঁণে বিদ্ধ কবতে তিনি কুণ্ঠা বোধ কবেননি। 
কাশীদাসী মহাভাবতে-_ 

ছুর্যোধন বলে শুন তৃর্যেব তনষ । 

তোমা হতে হৈল মম কুককুল ক্ষষ ॥ 
গ্রতিজ্ঞ! কবিলে তুমি জিনিবে পাগুবে। 

সেনাপতি কবিলাম বুঝি অনুভবে ॥ 
তোমাব বচনে আমি যুদ্ধ কৈন্ু পণ। 
তুমি জয কবি দিবে পাব নন্দন ॥ 
পুনঃ পুনঃ কহিলে যে কৰি অহঙ্কাব। 
আমাৰ সাক্ষাতে সেই পাণুব কি ছাব ॥ 
তোমাৰ সামর্থ্য যত সব ব্যর্থ হৈল। 
তব আগে পার্থ মোব সৈম্ত নিপাতিল ॥ 

যগ্পি কহিতে আগে জিনিতে নারিবে। 

শবণ নিতাম আমি পাণ্ডবেব তবে॥ (কর্ণ) 
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উক্তিটি প্রযোজ্য । নতৃবা যিনি জননী কুন্তীব অন্থুবোধ, স্বয়ং ভগবান 

কুষ্ণেব অনুবোধ উপেক্ষা কবে ছুর্যোধনেব পন্গে প্রাণ মন দিযে যুদ্ধ 

কবে যাচ্ছিলেন, পবাজযেক গ্লীনিতে অবশেষে সেই প্রিয় ও অকৃত্রিম 
বন্ধুকেও ছুর্যোধনেৰ এবপ সন্দেহ কি সমীচীন হযেছে ? 

অশ্বথামাব অনুবোধ প্রত্যাখ্যান কবে ছুর্যোধন যুদ্ধ চাঁলিযে যান। 

কিন্তু অর্জুন ও কর্ণেব যুদ্ধে কৌবব সৈম্যবা পবাজিত ও নিহত হওযায 

তাবা পলায়ন কবতে থাকে । তখন ছুর্যোধন তাদে উদ্দোস্তে বললেন, 



বাবণ ও হুর্যোধন ৩১৫- 

তোমবা সকলে শৌর্যশালী বীব এবং সর্বদ! ক্ষত্রিয ধর্মে নিবত আঁছ। 
সুতবাং কর্ণকে ত্যাগ কবে পলাষন কব! তোমাদেব উচিত হচ্ছে না। 

কিন্ত দুর্যোধনেব এই কথা শুনেও সৈন্তবা বিবত হল না । 

কর্ণকে অর্জুন নিহত করাব পব কৌবব সৈন্যবা যখন ভযে পালাতে 
লাগল, তখন হূর্যোধন একাই সমস্ত পাণ্ডৰ যোদ্ধাদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে 
লাগলেন। সেই সময বুদ্ধিমান দুর্যোধন যখন দেখলেন কৌবব সৈন্যবা 
হতাশ, হযে পড়েছে, তখন তাঁদেব যুদ্ধে উদ্ধদ্ধ কববাব জন্য তিনি 
বললেন, তোমবা সকলে ভযে পলায়ন কবছ। কিন্তু আমি এমন 
কোন স্থান দেখছি না, যেখানে তোমর! পালিষে বক্ষা পাঁবে। কাৰণ 

ভীমার্জুন কোথাও তোমাদেব বাঁচতে দেবে না। ববং শক্রুদেব এখন 

অল্প সৈন্ত আছে। কৃষ্ণার্জুন অত্যন্ত আহত হযেছে। আজ আমি এদেব 
সকলকে সংহাব কবব। কিন্তু তোমবা ষদি পূথক পৃথক ভাঁবে পলাযন 

কব, পাগুববা অপবাধী তোমাদেব পশ্চা্ধাবন কবে হত্যা কববে। 

এই অবস্থায আমি যুদ্ধে নিহর্ত হওযাই কল্যাণকব মনে কবি। 
অতএব নিজেদের পিতৃ পিতাঁমহেব আঁচবিত ক্ষত্রিয ধর্মকে তোমবা 
পবিভ্যাগ কব নাঁ। (পিতামহৈবাচবিতং ন ধর্মং হাতুমর্ঘথ। ) 
্ষত্রিষদেব নিকট যুদ্ধ পুষ্ট প্রদর্শন কৰে পলাষন কবা অপেক্ষা অপব 
কোন মহাপাপ নাই এবং ঘুদ্ধধর্ম পালন কব অপেক্ষা স্বর্গ প্রীপ্তিব 
অপব কোন কল্যণকৰ পথও নেই। স্মৃতরাং তোঁমবা যুদ্ধে নিহত হযে 
শীঘ্র উত্তম লোকে সুখ ভোগ কব। দুর্যোধনেব এই আবেদন পলায়ন 
ব্ত যোদ্ধাদেব নিবৃত্ত কবতে পাঁবল না । তাবা চাবদিকে । পলায়ন 
কবতে লাগলো । 

কর্ণ নিহত হওযাঁব পব কৃপাঁচার্ধ পাগুবদেব সঙ্গে সন্ধি কববাঁব জন্য 
বলেছিলেন--ছূর্যোধন, পিতামহ ভীঘ্ব, আচার্য ভ্রোণ, মহাবী কর্ণ, 
জযন্রথ, তোমাৰ ভ্রাতীব৷ এবং তোমাৰ পুত্র লক্ষ্ণও জীবিত নেই। 
এমন কোন ব্যক্তি জীবিত আছে যাব উপর আঁমবা নির্ভব কবব ? 
বাদেব উপব বাজ্য লাভেব আশা কবেছিলাম, সেই বীববা সকলেই 



টি চবিত্রে বামাষণ মহাভাবত 

নিহত হুযেছেন। যখন সকল লোকই জীবিত ছিল, তখনও অর্জন 
কাবও দ্বাবা পবাঁজিত হযনি। কৃষ্চেৰ স্তা সাঁবথি থাকা অর্জুন 

দেবতাঁদেবও অজেয। অর্জুন যখন জঘদ্রথকে আক্রমণ কবে, তখন 

তোমাৰ কর্ণ কোথাঁষ গিষেছিল? নিজেব অন্ুুগামীদেব সঙ্গে 

, ভ্রোণাচার্য কোথা ছিলেন? আমি কোথায় ছিলাম? তুমি কোথায় 

ছিলে? কৃতবর্গা কোথা গিযেছিল এবং ভ্রাতুবৃন্দেব সঙ্গে তোমার 
ভাতা ভঃশাসনও কোথা ছিল? তোমাব সন্বন্ধী, ভ্রাতা, সহাঁষক ও 

মাতুল_এবা সকলে তখন দেখেছিল যে অজ্ুর্ন তাঁদেব সকলকে 
পবাজিত কবে সকলেব সামনেই জধদ্রথকে বধ কবল । এখন আব 
কাব উপব আস্থা বাখব? কে অজুর্নকে জয কবতে সমর্থ হবে? 

অন্য দিকে সাত্যকি ও ভীমসেনেব যে বেগ, তা সমস্ত পর্বতকে 

বিদীর্ণ কবতে পাঁবে এবং সমু্রকেও শুষ্ক কবতে পাবে। দ্যুতি সভাষ 

ভীম যা বলেছিল তা সত্যে পবিণত হচ্ছে। 

পাগুববা সাধু পুকষ, তথাপি তোমবা অকাবণেই তাদেব সঙ্গে বহু 
অন্যাব ব্যবহাৰ কবেছ, তোমাঁব তাৰ ফলপ্রাপ্তি হযেছে। তুনি নিজেব 
বক্ষাব জন্ত সম্পূর্ণ জগতেব লৌককে একত্রে সমবেত কবেছিলে, কিন্ত 
তথাপি তোমার জীবনের সংশঘ উপস্থিত হযেছে। দুর্যোধন, এখন 

নিজেব দেহকে বঙ্গা কব। কাবণ আত্মাই সমস্ত সুখেব আধাব। 

( বক্ষ ছুব্যোধনাত্মানমাত্ব! সর্বস্ত ভাজনম্।) 

হীযমানেন বৈ সন্ধিঃ পর্যে্টব্যঃ সমেন বা। 

বিগ্রহো বর্ধসানেন মতিবেষা বুহস্পতেঃ॥ (শঃ 81৪৩ 

- বৃহস্পতিব অনুশাসন ঘখন নিজেব বল ক্ষ হচ্ছে ধাবণ! হবে, তখন 

শাক্রব সঙ্গে সন্ধি কববে। সংগ্রাম সেই সময ক্রমশঃ বাঁভাবে, যখন 

নিভেব বল শক্র বল অপেক্গা অধিক । 

আমবা বল ও শক্তিতে পাঁগুবদেব অপেক্ষা হীন হযে পড়েছি; 

অতএব এই অবস্থা আমি পাগুবদেব সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কবাকেই 



বাবণ ও ছুর্যোধন ৩১৭ 

উচিত বলে মনে কবি। যে বাজা! শীঘ্রই বাঁজ্য হতে চ্যুত হু, তাঁৰ 

কখনও কল্যাণ লাভ হয় না। 

যুধিষিব দযালু। সে ধৃতবাষ্ট্র ও কৃষ্ণেব অনুবৌধে তোমাকে 
বাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত কবতে পাবে । কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিব, অর্জন ও ভীমকে যা 

বলবেন, এব সকলে নিঃদংশষে তা! মেনে নেবে। ধুতবাষ্ট্রেব কথা কৃষ্ণ 

অমান্ত কববেন না। এবং কৃষ্ণেব আজ্ঞ! যুধিটির অমান্য কববে না_ 
এটাই আমাব বিশ্বীস। 

আমি এই সন্ধিকেই তোমাব পক্ষে কল্যাণকব মনে কবি। আমি 

কাতব্তা বশত; বা প্রীণ বক্ষাব চিন্তা এই কথা বলছি না, তোমাৰ 
হিতেব জন্যই বলছি। তুমি মবণাপন্ন অবস্থা আমাৰ এই কথা! ম্মবণ 
কববে। 

কৃপাচার্ষে কথা শুনে ছুর্যোধন যুহুর্তকাল চিন্তা কবে উত্তব দিলেন, 
আপনি শুধু আমাঁব হিতাকাজিক্গী সুহ্ধদই নন, প্রাণেব মাযা ত্যাগ কবে 
আমাৰ মঙ্গলেব জন্য পাঁগুবদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবেছেন। তবু আপনাব 
প্রস্তাব মনোমত হচ্ছে না, যেমন মবণাপন্ন ব্যক্তিব ওষধে কচি নেই। 
(ন মীং শ্রীণাতি তৎ সর্বং মমূধোবিব ভেবজম্। ) 

আমবা যুধিষ্ঠিবেব সঙ্গে ছলনা কবেছি। তাঁকে অক্ষ ক্রীডায় 
পবাঁজিত কবেছি। এবপ অবস্থায তিনি আমাৰ কথায বিশ্বাস 
কববেন কেন? কৃষ্ণ পাগুবদেব দূত হযে আঁমাদেব নিকট এসে- 
ছিলেন। আমি ভাব সঙ্গে প্রতাবণা কবেছি। তিনিই বা আমাব 

কথা মান্য কববেন কেন? সভায় বল পূর্বক ভ্রৌপদীকে আনায নে 
যে বিলাপ কবছিল এবং পাঁগুবদেব যে বাজ্য অপহ্ৃত হযেছিল-_ 

এসব আচবণ কৃষ্ণ কখনই সহ্থ কববেন না, কৃষ্ণ ও অজু ভিন্ন দেহ 
হলেও এক প্রাণ । এবং উভযে উভযেবই আশ্রিত। পূর্বে আমি যে 
সমস্ত কথ শুনেছি, এখন তা প্রত্যক্ষ কবছি। নিজেব ভাগ্নে অভিমন্থ্যব 
হত্যাব কথা শুনে কৃষ্ণ সুখে নিদ্র! যেতে পাঁবেননি। আঁমবা সকলে 
তীব নিকট অপবাধী। স্ুতবাং তিনি আমাদেব কেন ক্ষমা কববেন? 
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-অভিমন্থ্যব বিনাশে অর্জুনও সুখ নিদ্রা ছেডেছিল, মে আমা মঙ্গল- 
জনক কাজ কববে কেন? অত্যন্ত কঠিন স্বভাবেব ভীম যে ভষঙ্কব 
প্রতিজ্ঞ৷ কবেছে, তা৷ সে কার্ধকবী কববেই | নকুল সহদেবও যমবাঁজেব 
স্যায ভযঙ্কৰ বলবান। এবাও আমাঁকে শক্ত বলেই মনে কবে। 

ৃষ্টদ্যয় ও শিখন্তীব সঙ্গে ও আমাৰ শত্রুতা বেছে । অতএব এবাই 
বা মঙ্গল কাজ কববে কেন? দ্রৌপদীব প্রতি ছুঃশোসন যে ছূর্বযবহাঁৰ 
কবেছিল, পাঁগুববা আজও তা স্মবণ কবে থাকে । দ্রৌপদী পতিদেব 
অভিষ্ট সিদ্ধিব জন্ত কঠোব তপস্তা কবেছে। কৃষ্ণের ভগ্নি স্ুভদ্রাও 
তাকে দাসীব মত সেবা কবেছে। এইভাবে আমাদেব সব বকম 

গহিত কাজই শক্রতাব ও প্রতিহিংসাব. আগুন সর্বদা প্রজ্বলিত 

বেখেছে, যা কোন প্রকাবেই শান্ত কবা যাবে না। (ইতি সর্বং 

সমুন্নদ্ং ন নির্বাতি কথঞ্চন।) 

সমস্ত বাঁজাদেব উপৰ স্ৃর্ষেব ্যাঁ দেদীপ্যমান থেকে এখন দাস 
সদৃশ যুধিষ্টিবেব অনুগামী কিৰপে হব? স্বয়ং বহু কিছু উপভোগ 
কবে এবং প্রভূত ধন দান কবে এখন কি ভাবে দীন দবিদ্রদেব হ্যা 
দ্রীনতা পূর্ণ জীবন আশ্রয গ্রহণ কবে জীবন-যাপন কবব? 

এখন আব কোন প্রকাবেই সন্ধি স্থাপনে স্থযোগ নেই। আমি 
সর্বতো ভাবে যুদ্ধ কবাই উত্তম নীতি মনে কবি। আমাঁদেব এখন 
কাতব হওযাৰ সময় নেই। উৎসাহেব সঙ্গে ঘুদ্ধ কবাই একমাত্র কর্তব্য । 

আমি বহু যঙ্ঞানুষ্ঠান কবেছি এবং ত্রান্মণদেব পর্যাপ্ত দান ধ্যানও 
-কবেছি। সমস্ত কামনা আমাৰ পূর্ণ হযেছে। সব বেদ শুনেছি। 

শক্রদেব মস্তকে পা বেখেছি। আশ্রিত ব্যক্তিদেব প্রতিপালনেব 

ব্যবস্থা কবেছি। দীনজনেব উদ্ধাব কার্ধও সম্পন্ন কবেছি। অতএব 

আমি পাঁবগুদেব সঙ্গে এইভাবে সন্ধিব জন্ প্রার্থনা করতে পাঁবব না। 

হুর্যোধন তীব ন্ুকর্মেব আবও তালিকা দিয়ে বললেন-_ 

ন রবং ন্খমস্তীতি কুতো বাং কুতো যশঃ। 
ইহ কীতিবিধাতব্যা সা চ যুদ্ধেন নান্তাথী ॥ (শঃ) ৫৩১ 
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_ সংসাবে কোন স্ুখই সত্য নব। অতএব বাষ্র বা যশই বা 
কিবপে স্থিব থাকবে? এ জগতে কীতিই উপার্জন কবতে হয় এবং 

সেই কীতি যুদ্ধ ব্যতীত অন্ত কোন উপাঁষে লাভ কৰা যাঁষ না। 
গৃহে শহ্যাঁৰ উপব স্বচ্ছন্দে মৃত্যু ক্ষত্রিযেব পক্ষে নিন্দিত বলে 

কথিত হযেছে। যে ব্যক্তি মহাযজ্ঞ সমূহ অনুষ্ঠান কবে বনে কিংবা 

ুদ্ধ স্থলে দেহ ত্যাগ কবে, সেই দ্ষত্রিযই মহত্ব লাভ কবে। 
ধাবা নান! প্রকাব ভোগ ত্যাগ কবে উত্তম গতি লাভ কবেছেন 

এই সময় যুদ্ধেব দ্বাৰা! আমিও তাঁদেবই লোকে গমন কবব। 
যে সব বীব আমাৰ জন্য নিহত হযেছে, তাঁদেব এই উপকাব সর্বদা 

স্মবণ কবে সেই খণ হতে মুক্ত হবাব চেষ্টা কবে আমি বাঁজ্যে মনঃ- 
সংযোগ কবতে পাঁবব না। মিত্রগণ, ভ্রাতুবৃন্দ ও ভীম্মদিগকে বধ কবিয়ে 
যদি আমি নিজেব প্রীণকে বক্ষা কবি, তবে সমগ্র জগত নিশ্চয়ই 
আমাব নিন্দা কববে। বন্ধু-বান্ধব এবং মিত্র হতে বঞ্চিত হযে 
যুধিঠিবের পদে নত হযে আমাব যে বাজ্য লাভ হবে তা কিৰপ 
উপভোগ্য হ'বে? 

সোহহমেতাদৃশং কৃত্বা জগতোহন্ত পবাভবমূ। 
সুযুদ্ধেন ততঃ স্বর্গ প্রাপ্গ্যামি ন তদন্যথা ॥ ( শঃ) ৫1৪৭ 

এ কাবিণে জগতেব একপ বিনাশ কবে_এখন আমি উত্তম যুদ্ধ 
দ্বাবাই স্বর্গলোক লাভ কবব। আমাৰ সদ্গতিব পক্ষে অন্ত কোন পথ 
নাই। 

উপবৌক্ত উক্তি হতে ইহাই স্পষ্ট যে ছুর্যোধনও আত্মপক্ষব পবাজয 
সম্বন্ধে এক বকম নিশ্চিত হযেছেন। তবু পৌকষ ও অহমিকায নতি 
স্বীকাব কবতে বাজী হলেন না। পবাজয় নিশ্চিত জেনেও তিনি 
পাগবদেব কাছে নতি শ্বীকাঁৰ কবে তীব পৌকবকে মলিন কবলেন 
না। ভাব বিবেক অটুট। তিনি তখন আত্মীযহীন বান্ধবহীন এবং 
ভাব জন্যই সবাই যুদ্ধে নিহত। অতএব ঘুদ্ধ এড়িয়ে এখন বেঁচে 
খাকাব বা বাজ্য ভোগ কবা অর্থহীন । 



৩২৭ চবিত্রে রামীযণ মহাভাঁবত 

বাবণ ও হনুমানকে দেখে নন্দীব ভবি্তুৎ বাণী স্মবণ কবেছিলেন। ' 

পবাক্রমশালী বামের বিক্রম দেখে মহাঁবাঁজ অনরণ্য, বস্তা, বেদবতীর 

অভিশাপেব কথা স্মবণ কবে নিজের মৃত্যু স্থনিশ্চিত বুঝতে পেবেছিলেন। 
কিন্তু পুকষকাঁৰ তাকে অবিচল বেখেছিল, তাই উভযেই পবাজয় 
অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে কবেছিলেন। এবং ইহাই নধত্র ধর্ম। 
প্রশ্ন উঠতে পাবে বাক্ষদবাজ রাবণ আবার ক্ষত্রিফ হল কবে? এ 
প্রসঙ্গে কবি মাইকেল নধুস্দন দত্তেব “মেঘনাদ বধ কাব্য” প্রণিধান 
যোগ্য । এঁবর্ষে বীর্যে এবং বংশ গৌববে বাবণকে তিনি বাম অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বপে অঙ্কিত কবেছেন। মুনি বিশ্রবাঁৰ ওবসে বাবণের জন্ম । 
ব্রহ্মা হতে উদ্ভুত বিশ্রবাব বংশ সছংশ পর্যাযভূক্ত। তাঁব অপর পুত্র 
কুবেব দ্রেবতাঁব শ্রেণীতে আঁসন পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বামে 
অশ্বমেধ যজ্ঞের কথাও স্মযণীয়। বাঁবণ বধেব জন্ত ব্রন্মহত্যা বপ পাঁপ 

হতে মুক্ত হবাব জন্য বামকেও অশ্বমেধ যজ্ঞ কবতে হযেছিল। 
দুর্যোধনেব এই উদাত্ত বাণী শুনে সব ক্ষত্রিয়বা পবাজবেব শোক 

ভুলে বুদ্ধেব জন্য পুনবাঁষ সঙ্কল্প কবল। কর্ণেব অবর্তমানে ছুর্যোধন 

অশ্বথাঁমাকে জিজ্ছেদ কবলেন কাকে সেনাপতি কব উচিত। তখন 

অশ্বথামা মদ্রবাজ শল্যকে সেনাপতি কববাব প্রস্তাব দিলেন। 

ছুর্যোধনও শল্যব ভূয়সী প্রশংসা কবে সেনাপতি সন্মান নেবার জন্য 

তীকে অন্ুবোধ কবেন। শল্যও ছুর্যোধনের প্রস্তাবে সম্মত হলেন । 

মদ্রবাঁজ শল্যব সন্ধে পাগুবদেব তুমুল যুদ্ধ আবন্ত হয়। এই যুদ্ধে 

দুর্বোধন খৃষ্টত্যন্নৰ হাতে পবাঁজিত হন। ছুর্যোধনেব সঙ্গে ভীমেব ও 

যুদ্ধ হয়। 
যখনই পাগ্ডব যোদ্ধাদেব হাঁতে হাজাব হাজাব কৌবব সৈম্য নিহত 

হযে পলাষনবত, তখন ছুর্যোধন তাঁদেব ক্ষাত্র ধর্ম ও পৰলোকে বীব- 

লোক প্রীপ্তিব উজ্জল আশা এবং ভীত হয়ে পলাষনে পাগুবদেব হাতে 
পণ্তব মত নিহত হবাব আশঙ্কা দেখিয়ে বুদ্ধে উৎসাহিত কবতে চেষ্টা 
কবলেন। 



বাবণ ও ছুর্ষোধন ৩২৯ 

শল্যেব সেনাঁপতিত্বে ছূর্যোধন পাগ্তব যোদ্ধা চেকিতানকে নিহত 

কবেন। ধুষ্ট্যয় ও ছুর্যোধনে ঘোরতব যুদ্ধ হয়। উভযে সহস্র সহস্র 

বাঁণ নিক্ষেপ কবেন পবস্পবেৰ প্রতি। দূর্যোধন পাঁচটি-তীবে খৃষ্টহযম্নকে 

বিদ্ধ কবে পুনবাঁধ আবও সাতটি বাণে তাঁকে আহত কবেন। ধুষ্ট্যয়ও 

সত্তবটি তীবাঘাতে ছুর্যোধনকে পীড়িত কবলেন। ছুর্যোধনকে আক্রান্ত 
হতে দেখে ভীব ভ্রাতাঁবা বিশীল সৈন্ত বাহিনী নিষে ধৃষ্টছ্যয়কে পবিবৃত 

কবল। বিস্ত ধুষটতযয় অস্ত্র চীলনায নৈপুণ্য দেখাতে দেখাতে ব্ণক্ষেত্রে 
বিচব্ণ কবতে লাগলেন। 

£পব ছুর্যোধনকে আবাব যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীমেব সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ 

করতে দেখা যাঁষ। ভীম ছুর্যোধনেব বক্ষে বথ শক্তি বর্ষণ কবলেন, 
এই আঘাতে ছুর্যোধন মুদ্ছিত হয়ে বথেব পম্চাঁদ ভাগে বসে পডলেন। 
তিনি মুছিত হলে ভীম.তীব সাবথিব মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন কবে 
দিলেন। সাঁবথি নিহত হলে তব অশ্বগণ বথ নিয়ে চতুর্দিকে 
দৌড়াতে আস্ত কবল। সেই সময কৌবৰ সৈম্গদেব মধ্যে হাহাকাব 
পড়ে যাব। তখন অশ্বথাম! ছুর্ধোধনকে বক্ষ কবতে ছুটে আসলেন । 

কৌবব সৈন্াদেব মধ্যে ভযে বিশৃঙ্খলা দেখা গেলো । অর্জুন তখন 
কৌবব সৈন্যাদেব নিহত কবতে লাগলেন । 

দ্বৈবথ যুদ্ধে সাত্যকি কৃতবর্সাব বক্ষে একটি ভল্লেব দ্বাব! প্রচণ্ড 
আঘাত করলেন। সাত্যকি কৃতবর্গীকে বথ ও সারথি বিহীন কবায় 
কৃতবর্মী তখন ব্থ ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ভূমিতে অবস্থান কবতে লাগলেন । 

কৃতবর্সাকে বথহীন হতে দেখে কৌবব সৈন্যবা অত্যন্ত ভীত হল। 
হুর্ধোধনও অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হযে পডলেন। কৃপাচার্য সাত্যকিকে 
এই অবস্থায় বধ কবতে এসে, কৃতবর্সীকে নিজ বথেব উপব তুলে 
যৰ্ক্ষেত্র হতে দূবে সবিয়ে নিলেন। তখন কৌবব সৈ্তবা বণ 
বিমুখ হযে পলাষন কবতে লাগল । 

ছুর্ষোধন একাই তখন প্রবল বিক্রমে শক্ত সৈম্তদেব আক্রমণ 
কবলেন। এই সমব প্রবল-বীবত্ব দেখিষে তিনি শক্র সৈন্যদের 

২১ 



৩২২ চবিত্রে বামাষণ মহাভবিত 

একাকীই প্রতিবৌধ কবতে লাগলেন । সেই সময ছুর্যোধন কোনবপ 

বিচলিত না৷ হযেই পাগুবদেব, ধুষট্যয়, শিখণ্ী ভ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্র, 
পাঞ্চাল, কেক, সোমক এবং ক্ষ যৌদ্ধাদেব উপব তীবাঘাত 
কবতে লাগলেন এবং নির্ভযে যুদ্ধন্গেত্রে অবস্থান কবতে থাঁকেন। 
পাণ্তব সৈম্তদেব এমন কোন সৈন্য, বথ, অশ্ব ও হস্তী ছিল না, যাব! সেই 
সময ছুর্যোধনেব বানে ক্ষত বিক্ষত হযনি। তিনি অতি ভ্রুত বাণ 
নিক্ষেপ কবে বণভূমি বাণময় কবে ছিলেন । 

তেষু যৌধসহত্রেষু তাবকেষু পবেষু চ। 
একো! ছুর্যোধনো! হ্যাসীৎ পুমানিতি মতি্ম ॥ (শঃ ২২৭ 

ছুর্যোধনেব একপ পবাক্রম বর্ণনা কবতে গিষে সপ্ত ধৃতবাষ্ট্রকে 
বললেন,_আপনাঁৰ এবং শক্রুপক্ষেব সহজ সহত্্ যোদ্ধাদেব মধ্যে তখন 
একমাত্র ছুর্ধোধনকেই বীব পুকষ বলে আমা মনে হচ্ছিল । 

দুর্যোধনেব এই অদ্ভুত পবাক্রম দেখে সমস্ত পাগুববা একত্রে 
মিলিত হযেও সেই বীবেব সম্মুখীন হতে পাঁবলেন না। তিনি 
পাগুবদেৰ সব বীবদেব সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ কবতে লাগ্লেন। ছুর্যোধনেব 
নৈপুণ্য, অস্ত্র চালনাব সুন্দৰ পদ্ধতি এবং পবাক্রম সকলেই দর্শন 

কবতে লাঁগলেন। তখন কৌবব সৈন্যবা কবচাদিতে সুসজ্জিত হযে 

ছুর্যোধনেব চাবিদ্িক পবিবৃত কবল। পুনবাষ ছুর্যোধন ও ধুষ্টত্যয়ব 

মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁগুৰ যোদ্ধাদেব সঙ্গে কৌবব 
যোদ্ধাদেবও তুমুল যুদ্ধ হল। 

এই ভীষণ যুদ্ধে পাগ্ডব যোদ্ধাবা কৌবব সৈন্তাদেব বশে ভঙ্গ দিযে 
পলাঁঘন কবতে বাধ্য কবেছিল। সেই পলাষনবত মহাবধী যোদ্ধাদের 
বিশেষ যত্ব সহকাবে বিব্ত কবতে ছ্র্যোধন পাঁগুব সৈম্যদেব সঙ্গে 
যুদ্ধ কবতে লাগলেন । 

তখন জদ্ধ যুধিষ্ঠিব দুর্ধোধন ও তীব ভ্রাতাদেব জয় কববাব 
অভিপ্রাষে যুদ্ধক্ষেত্রে আসলেন। তিনি তিন বাঁণে কৃপাচার্যকে বিদ্ধ 

করে চারটি নাবাচেব দাবা কৃতবর্সীৰ অশ্বদেব বিনাশ কবলেন। এবপর 



বাবণ ও ছষৌধন ৩২৩ 

দুর্ধোধন সাঁত শত বধী যোদ্ধাকে বণক্ষেত্রে যেখানে যুধিষ্টিব আছেন, 
সেই স্থলে প্রেবণ কবলেন, তাবা যুধিষ্টিবেব দ্রিকে ধাবিত হলে, তা 
দেখে জুদ্ধ শিখণ্তী প্রভৃতি যোদ্ধাব! যুধিষ্টিবকে রক্ষা করবাৰ জন্ত 
সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। উভয পক্ষে ভয়ঙ্কৰ সংগ্রাম আব্স্ত 

হল। এই যুদ্ধে ছুর্যোধনেব যুদ্ধ দর্শনীয । 

এদিকে দুর্ধ্ধ পাণ্তৰ যোদ্ধাব! মদ্র দেশেব যোদ্ধাদেব সংহাঁব কবে 

চলেছেন দেখে ছুর্যোধনেব সৈন্যবা পুনবাষ যুদ্ধ বিমুখ হযে পলাষন 

কবল। তখন শকুনি সৈশ্ঠদেব উদ্দেপ্ত কবে বললেন, নিজ ধর্ম 
বিষষে অভিজ্ঞ পাপীবর্দল, এইভাবে পলাযন কবে তোমাদেব কি ' 
লাভ হবে? অতএব প্রত্যাবর্তন কব এবং যুদ্ধ আবস্ত কব। 

সেই সময শকুনিব নিকট দশ হাঁজাঁব অশ্বীবোহী যোদ্ধা বিষ্যমাঁন 
ছিল। তিনি তাদেব সঙ্গে নিষে পাগুব সৈম্তাদেৰ পশ্চাদ ভাগে গিষে' 
তাদেব আক্রমণ কবলেন। সেই আক্রমণে পাব সৈ্যদেব বৃহ ব্যাহত 
হল। 

যুধিষ্টিব নিজ সৈন্যদেব বৃহ ভঙ্গ হতে দেখে সহদেবকে বললেন 
কবচ ধাবণ কবে তুমি ভরৌপদীব পুত্রদেব সঙ্গে ছুর্মতি শকুনিকে বধ 
কব। আমি পাঞ্চাল সৈশ্তদেব সঙ্গে এখানে শক্রদেব বথ ও সৈন্যদেব' 
ভন্ম কবে ফেলব। তোমাব সঙ্গে সমস্ত গজাবোহী, অশ্বাবোহী যোদ্ধা 
এবং তিন হাজাব পদাঁতি সৈশ্তাও যাঁবে। তুমি এদের দ্বাবা পবিবৃত 
হযে শকুনিকে বধ কব। সহদেব প্রবলভাবে কৌবব সৈন্যদেব আক্রমণ 
কবে নিহত কবতে লাগলেন। শকুনি মুহ্র্ভকাল যুদ্ধ কবে অবশিষ্ট 
জীবিত ছয হাঁজাব অশ্বীবোহী যোদ্ধাব সঙ্গে পলাযন কবলেন। শকুনি 
পুনবাষ অল্প সংখ্যক অশ্বীবোহী যোদ্ধাব সঙ্গে পাগডবদেব আক্রমণ 
কবলেন এবং পাঁগুবদেব দ্বাবা প্রবলভাবে আক্রান্ত হলেন। 

শকুনি সাত শত অশ্বাবোহী সৈন্য সহ কৌবব সৈন্যদেব নিকাটস্থ 
হবে যুদ্ধে তাঁদেব উদ্বুদ্ধ কবতে থাকেন। দুর্যোধনকেও বথ সৈন্যাদদেব 
বিনাশ কবতে বললেন। শকুনিব কথা শুনে কৌবব সৈ্তবা পাগুব 
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সৈম্তদেব আব্রমণ করল। তখন অর্জুন বৃষ্ণকে বললেন, আপনি 

অশ্বদের পবিচালনা ককন এবং সৈন্য সাগরে প্রবেশ ককন। আমি 

আজ শত্রদেব নিহত করব। তিনি বললেন__ 

সমুদ্রকল্পঞচ বল ধার্তবাষ্টন্ত মাধব । 
অস্মানাসাগ্ত সঞ্জাতং গোম্পদৌপমম্চ্যুত ॥ (শঃ) ২৪১৯ 

-_ মাধব, অচ্যুত, ছুর্যোধনেব সমুদ্রের না অনন্ত সৈম্বাহিনী 
আমাদের সঙ্গে সংঘধে লিপ্ত হয়ে আজ গোষ্পদেব ন্যায় অত্যন্প হয়েছে। 

অর্ভুনেব এই উক্তি হতেই বোঝা যায়, ছুর্যোধনেব পরাজয় অতি 
আঁসন্ন। অর্জুন কৌবব পক্ষেব শ্রেষ্ঠ মহাবথী ভীন্ম, কর্ণ, জলসম্ব, 
বাজা শ্রুতাধুধ, ভূবিশ্রবা, শল্য, শা, জযদ্রথ, বাহলীক সোমদত্ত, 

বাক্ষস অলাযুধ, ভগদত্ত, বীববব কম্বোজরাজ, ভ্রাতা ছুঃশাসন প্রভৃতির 
নামেব উল্লেখ কবে বললেন, এদেব মৃত্যুতেও ছুর্বোধন যুদ্ধ হতে 
প্রতিনিবৃত্ত হল না। জনার্দন দূর্যোধন নিশ্চিত নিজের কুলকে 

বিনাশ কববাব জন্যই জন্মগ্রহণ কবেছে। (কুলাস্তকবণো ব্যক্তং 
জাত এষ জনার্দন) বিছ্রব আমাকে অনেকবাঁব বলেছেন এই 
দুর্যোধন জীবিত থাকতে বাঁজ্যেব ভাগ দেবে না। দুবুদ্ধি হূর্যোধনেক 

-প্রাণ যে পর্যন্ত আছে, সে নিষ্পাপ তোমাদেব উপর (পাগুব) পাঁপাঁচব্ণ 
কবতে থাকবে। যুদ্ধ ব্যতীত অপর অন্য কোন উপায়ে ছূর্যোধনকে 

জয কবা সম্ভব নয়। 

যো হি শ্রুতা বচঃ পথ্যং জামদগ্ন্যাদ্ যথাতথম্। - 

অবামন্ত দুর্বৃদ্ধি গ্রবং নাশমুখে স্থিতঃ ॥ (শঃ) ২৪1৪৩ 

-_যে দুর্মতি ছুর্যোধন জমদগ্নি নন্দন পবশুবামেব মুখ হতে যথার্থ 

এবং হিতকব কথা শুনেও তাকে অবহেলা কবেছে, সে নিশ্চয়ই 

বিনাঁশেব মুখে পতিত হযেছে। 

দুর্যোধনেব জন্মেব পৰউ সিদ্ধ পুঁকববা বাববাঁব বলেছিলেন যে, 

এই ছুবাত্মাব জন্তই ন্ত্রিয় জাতির বিনাশ ঘটবে। তাঁদের এই কথা 

আজ সত্য হচ্ছে। বাব্ণ ছুর্যোধনেব জন্যই বহু বাজা বিনষ্ট হয়েছেন। 
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কৃষ্ার্জুনেব উপবোক্ত কথোপকথন থেকে উপলব্ধি কবা যা 

দুর্যোধন কেবল কৌবব বংশ ধ্বংসেব কাবণ নয, ক্ষত্রি জাতিরই 

বিনষ্টেব কাবিণ। 

কৌবব সৈশ্যবা অন্গুনেব শবাধাতে নিহতও আহত হয়ে দুর্যোধনেব 
সামনেই যুদধাক্ষেত্র হতে পলাষন কবছিল। ছুর্যোধন ধুষ্টত্যয়কে আক্রমণ 
কবলে, ধৃ্ট্যন়্ও তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত কবেন। খৃষ্টান ছুর্যোধনেব 

চাঁবটি অশ্বকে নিহত কবলেন। একটি ভল্লেব দাবা তাব সাঁবথিব মস্তক 
দেহ হতে বিচ্ছিন্ন কবে দ্িলেন। এইভাবে তাঁব বথ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলে 
দূর্যোধন একটি অশ্বপৃষ্ঠে কবে ব্ক্ষেত্র হতে পলাষন কবলেন। 

ভীম ছুর্যোধন ব্যতীত ধৃতবাষ্ট্রেব সমস্ত পুত্রকে বধ কবেছিলেন। 
সহদেব উলুক ও শকুনিকে বধ.কবাঁব পৰ ছুর্যোধন জীবিত সৈন্দেব 
সঙ্গে পরব্রজেই পলান কবেন। (পদ্াতয়শ্মৈব সধার্তরাষ্রীঃ ) 
পাওঁববা কৌববদেব এক অক্ষৌহিনী সৈন্য ধংস কবলেন। সেই 
সময একমাত্র আহত ছুর্যোধন জীবিত ছিলেন। তখন তব্ নিকট 
কোন সৈন্য ও বাহন ছিল না। -পাওডবদেব বিশাল সৈন্বাহিনীব 
মধ্যে কেবল ছুই হাঁজাঁব বথ, সাঁতশত হাঁতী, পাঁচ হাজার অশ্ব এবং 
দশ হাঁজাব পদাঁতি সৈম্ত অবশিষ্ট ছিল। এদেব সকলকে সঙ্গে 
নিষে সেনাপতি ধৃষ্টযয় বণীরঙ্গণে অবস্থান কবতে লাগলেন । অন্ত 

দিকে বাঁজ! ছুর্যোধন একাকী । বণক্ষেত্রে ছুর্যোধন নিজেব কোন 
সহাষককে দেখতে পেলেন না। অপবদিকে শক্রদেব গর্জন শুনে 

এবং নিজেব সৈম্তাদেব ধ্বংস হতে দেখে নিজেব নিহত অশ্বকে 
সে স্থানে ত্যাগ কৰে ভীত হযে পূর্বদিকে পলাষন কবলেন। 

একাদশচমূভত্ পুত্রো ছরৌধনত্যব | 

গদামীদায তেজন্বী পদাতিঃ প্রস্থিতো হদম্ ॥ (শঃ) ২৯২৭ 

_যিনি একসময একাদশ অক্ষৌহিনী সৈম্যেব অধিপতি ছিলেন 
আপনাব (ধূতবাষ্টরেব ) সেই তেজন্বী পুত্র ছুর্যোধন তখন কেবল গদ। 
হাতে কবে পদত্রজে সবৌববেব দিকে গমন কবলেন। 
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কিছুদুৰ অগ্রসব হুযে ছুর্যোধন বিদ্বেব কথা স্মবণ কবলেন। 
তিনি চিন্তা কবলেন যে নিজ পক্ষে ও ক্ষত্রিয় কুলেব যে প্রভূত 
ক্ষতি হলঃ-এটা বিছুব পূর্বেই দেখতে পেষেছিলেন ও বুঝতে 

পেষেছিলেন। নিজেব সৈল্তাদেব সেইভাবে বিনষ্ট হতে দেখে দূর্যোধন 

ছুঃখে ও শোকে সন্তপ্ত হলেন, এবং নিবাঁপদ মনে কবে হঁদে আত্ম- 

গোপন কবলেন। অবশেষে ছুর্যোধনেৰ সম্বন্ধে সপ্তয় ধৃতবাটুকে 
বলছিলেন, আমি পলাধমান, আহত ছুর্যোধনকে গদা হাতে দ্ীভিষে 
থাকতে দেখেছি। আমাৰ প্রতি দৃ্টি পড়তেই তীব চোখ ছুটো দজল 
হযে উঠল। তিনি আমীব দিকে তাঁকাতে পাঁবছিলেন নাঁ। আমিও 
ু্স্থলে শোকমগ্ন ছূর্যোধনকে দেখে ছুঃখ ভাঁবাক্রান্ত হওয়াতে কোন 
কথা বলতে পাঁবিনি। 

: মুকুট ধাব অঙ্গেব ভূষণ, সহত্র সহস্র মূর্ধাভিষিক্ত বাঁজন্যবর্গ যাব 
অধীনতা গ্রহণ কবে, বীব কর্ণ যাঁব জন্য চাব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত 
বত্বভূষিত পৃথিবীকে, কবদানের ব্যবস্থা কবেছিলেন, কর্ণই অপব বাষ্ট্রে 
ধাঁব আজ্ঞাব প্রসাব বৃদ্ধি কবিযেছিলেন, যে বাজা বাজ্য শাসন 
কববাব সময কখনো! অস্ত্র তুলেননি, যিনি হস্তিনাপুবে থেকেই 

নিজেব কল্যাণময নিকণ্টক রাজ্য সর্বদা পালন কবতেন, যিনি নিজেব 
এইখবর্ষে কুবেবকেও ্মবণ কবতেন না, এ গৃহ হতে গৃহান্তরে বা 
দেবালয়ে যাঁতাাতেব জন্ত ব্বর্ণপথ নিমিত ছিল, ইন্দ্রতুল্য বলবান 
যে স্থপতি এবাবতেব ন্াষ কান্তিমান গজ পৃষ্ঠে আবোহণ কবে 
মহৈহবর্ষেব সঙ্গে যাত্রা কবতেন, সেই ইন্দরতুল্য তেজস্বী বাজ! ছুর্যোধনকে 
অত্যন্ত আহত অবস্থাঘ কেবল পদতলে ভূতলে দীভিয়ে থাকতে দেখে 

আমাব অত্যন্ত কষ্ট হল। এমন প্রতাঁপশালী মহাবাজ ছুর্যোধনকে 

ও এইবপ বিপদাপন্ন হতে দেখে এটাই মনে হয যে বিধাতাই সর্বাপেক্ষা 

বলবান। 

ছুযৌধন সম্বন্ধে সঞ্জয়েব এই উক্তি হতে মহাগ্রতাপশীলী এশ্বধশালী 

দুর্যোধনেব যুদ্ধোত্বব পবিণতি অতীব ছুঃখদায়ক। কিন্তু স্য়েব মতে 
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যা বিধাতাৰ বিধান বলা হযেছে-তা কি সত্য? ছুর্যোধনের 

পবিণতিব জন্য তীব হিংসা, ঈর্ীকেই কি দায়ী কব! যাষ না? 

অত্ঃপব আঁমি যুদ্ধে আমাৰ বন্দী ও যুক্ত হবাব সব বৃতীন্ত তীকে 
বললাম। তিনি মুহ্র্তকাল চিন্তা কৰে আমাকে তীব ভ্রাতাদেব ও 

সৈম্াদেব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। 

আমি জানতে পাবলাম কৌবব পক্ষে তিনজন মহাঁবথী_- 
অশ্বথামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা কেবল জীবিত আছেন। এই কথা! 
শুনে ছুর্যোধন দীর্ঘশ্বান ফেলে আমাৰ দিকে দীনভাবে তাঁকিষে 

আমাকে স্পর্ন কবে বললেন-_সপ্তষ, এই সংগ্রামে তুমি ব্যতীত আমাঁব 
অন্য কোন আত্মীষ সম্ভবতঃ জীবিত নেই। (তদন্ত নেহ সংগ্রামে 
কশ্চিজ্জীবতি সগ্রধ ) কাবণ অন্য কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। অপব 
দিকে পাঁগুবব। নিজেদেব হাক সম্পন্ন হযেছে। 

তুমি মহাবাজ ধৃতবাষ্্রকে বদ যে, আপনাব পুত্র হুর্যোধন 

শক্তিশালী সুহৃৎ, পুত্র ও ভ্রাতৃহীন হযে হুদে প্রবেশ কবেছে। পাগুববা 

যখন আমা বাজ্য হবণ কবল, তখন আমাৰ ম্ত ব্যক্তি কিবপে জীবন 

ধাঁবণ কবতে পাবে? জঙ্জষ, তৃমি তাকে জানাবে তুর্যোধন, ক্ষত বিক্ষত 

দেহে জলপুণ হদে আত্মগোপন কবে আছে। এই কথা বলে ছুর্যোধন 
বিশাল সবোৌববে প্রবেশ কবে মাঁযাঁৰ দাবা তাৰ জল স্তম্ভিত কৰে 
দ্রিলেন। - 

দূর্যোধন জলে দণ্ডাযমান হলে কৌবব পক্ষেব জীবিত শেষ তিন 
মহাবধী সঞ্জষকে ছুর্যোধনে কুশল সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। সব শুনে 
ভাবা তীব জন্য বিলাপ কবলেন। কিন্তু পাগুবদেব আসতে দেখে তীবা 
সেই স্থান হতে পলাঘন কবলেন। ছুর্যোধনেব জীবিত মন্ত্রীবা৷ বাঁজ- 

মহিলাদের সঙ্গে নগবেব দিকে যেতে লাগলেন । যুধিষ্টিবেব নির্দেশে 
বৈশ্ঠ কুমাবীব পুত্র যুঘুৎস্ু বাজকুলেব স্ত্রীদেব বাঁজধানী হস্তিনাপুবে 
নিষে গেলেন। 

পাগুবদেব বাহনবা! ছুর্ধোধনেব অন্বেষণ কবতে ক্রীন্ত হযে নিজ 
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শিবিবে ফিবে গেল। পাঁগ্ুববা যখন শিবিবে বিশ্রীম কবছিলেন, তখন 
কৃপাঁচার্ঘ, কৃতবর্ষী ও অশ্বখাম! সেই- হুদেব তীবে এসে উপস্থিত হয়ে 
তুর্যোধনকে বললেন, বাজা, তুমি উঠে এস এবং আমাদের সন্গে মিলিত 
হয়ে যুধিষ্টিবেব সঙ্গে খৃদ্ধ কব। জয়লাভ কবে এই পৃথিবীব রাজ্য 
ভোঁগ কব অথবা নিহত হয়ে ব্বর্গে গমন কর। তুমিও তো পাঁগবদেব 
প্রা সব সৈম্তকে ধংস কবেছ। অবশিষ্ট আহত সৈন্তবা ক্লাস্ত। তুমি 
আঁমাদেব দ্বাবা সুবক্ষিত হয়ে তাদেব উপব আঁক্রমণ কববে, তখন 

তাবা তৌমাঁৰ আক্রমণ সহ কবতে পাঁববে না। তুমি উঠে এসে যুদ্ধ 
কব। 

দূর্যোধন উত্তবে বললেন, আঁমি কুক পাগুব যুদ্ধে আপনাদের 
জীবিত দেখে অত্যন্ত সৌভাগ্য মনে করছি। আমরা সকলে বিশ্রাম 
কবে নিজেদেব ক্রীন্তি দূর কবতে পারলে অবশ্যই জয়ী হব। 
আপনাবাও অত্যন্ত ক্লান্ত এবং আমিও অত্যন্ত আহত হয়েছি। অপব 
পক্ষে পাঁগুবদের বল বৃদ্ধি হচ্ছে । এইজন্য বর্তমীনে আমার যুদ্ধ কববাব 
ইচ্ছে নেই। (ুদ্ধং ন বৌচয়ে ) আপনাদেব বে যুদ্ধ কববাঁৰ উৎসাহ 
এসেছে, এটা কোন আশ্চর্যের বিষয নয়। আমাৰ উপব আঁপনাঁদেব 

অনুবাগ আছে। তথাপি এখন পবাক্রম প্রকাশ কববাব সময় নয়। 

আজ বাত্রে বিশ্রীম কবে আগামীকাল বণাঙ্গনে আপনাঁদেব সঙ্গে নিয়ে 

শক্রদের সঙ্গে যুদ্ধ কবব-_এতে কোন সংশয় নেই। 
10119) 012102165011010799 065 এব মতে £1001- 

1010 15 2 1056 19615 10950]: 07161101160 001 51019 17016 

1700191090 800 0190067  €010)790 এই কথাটি দূর্যোধন 

চবিত্রে খুবই প্রযোজ্য ৷ তাই একাদশ আক্ষৌহিনী সৈন্ত ভীন্ম, দ্রোণ, 
কণ্, শল্য প্রভৃতি মহাবথীদেব হাঁবিষে কেবল মাত্র অশ্ব্থাম! কৃপাচার্য 

ও কৃতবর্মীব সাভায্যে পুনবাষ যুদ্ধ কবে জযলাভ কববাব স্বপ্র বাতুলতা 

মাত্র নয কি? 
দুর্যৌধনের কথা শুনে অশ্বথামা বললেন, মহাঁবাজ, তুমি উঠ। 



বাঁবণ ও ছুর্যোধন ৩২৯ 

তোমাব কল্যাণ হোক । আমরা শক্রদেব জয় কবব। আঁমি আমাৰ 

ইষ্টাপুর্ত কর্ণ, দান, সত্য ও জপেব শপথ করে বলছি যে, আজ 

সৌমকদেব আমি সংহাঁব কবব। যদি প্রাতকালে আমি যুদ্ধে শক্রদেব 
বধ কবতে না পাবি তবে আমাব যেন সজ্জন পুকষদেব যোগ্য ও 

যজ্ঞকাঁবীদেব লভ্য পবম গতি লাভ নাঁহয। আমি সমস্ত পাধশলদেব 

বধ না কবে আমাব কবচ খুলবো না, তা তোমাকে সত্য কবে বললাম । 

আমাব কথা তুমি শোন। 

তীদেব এপ কথোপকথন সমযে মাংসেব ভাবে পবিশ্রীন্ত হযে 

ব্যাধবা জলপাঁন কববাব জন্য হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হল। তাঁবা 

নির্জনে থেকে এঁদেব (দুর্ধোধনদেব ) বাক্যালাপ শুনলো। তীদেব 

কথোপকথন হতে ব্যাধবা বুঝতে পাঁবল যে বাঁজা ছুর্যোধন এই সবোববে 

আত্মগোপন কবে আছেন। 

পূর্বে পাণুববা যখন দুর্যোধনেব অন্বেষণ কবছিলেন, তখন যুধিষ্িব 

ব্যাধদেব কাছে ছুর্যোধনেৰ সংবাদ জিজ্ঞেস কবেছিলেন। নুুতবীং তাৰ! 

স্থির কবল ছুর্যোধনেব আত্মগোপনেব সংবাদ ভীমেব নিকট প্রকাশ 
কবে পুবস্কৃত হবে। 

সনো দাস্ততি স্থুগ্রীতো৷ ধনানি বনুলান্তুত। 

কিং নে মাংসেন শুষেণ পবিক্িষ্টেন শোধিণা ॥ (শঃ) ৩০।৩৩ 

--ইহাতে তিনি অত্যন্ত খুসী হয়ে আমাদেব বহুধন দান কববেন। 
তখন আমাঁদেব এই দেহেব বক্ত শোঁষণকাবী শুক মাংস বহন কবে 

বৃথা কষ্ট কববাব কি প্রযোজন হবে? 

এইবপ স্থিব কবে তাবা পাণুব শিবিবেব দিকে গেল । এদিকে 

যুধিষ্টিব দুর্বোধনেব খোঁজে চতুর্দিকে গুপ্তচব প্রেবণ কবেছিলেন। গুপ্ত 
চববা যুধিটিবকে জানালো দূর্যোধন নিকদ্দেশ হযেছেন। সেই সংবাদে 
বুধিষ্ঠিব চিন্তা্বিত হলেন । পাগুববা যখন এইবপ চিন্তামগ্ন, তখন ব্যাধব! 

ভীমেব নিকট গিষে সবৌবব তীবে বাঁ যা দেখেছে ও শুনেছে, তা সব 

ব্যস্ত কবল। ভীম তাদেৰ বহু ধন দান কবে ঘুধিষ্িবকে সব জানালেন । 
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এই সংবাদ পেষে যুধি্ঠিব কৃষ্ণকে অগ্রে বেখে সত্বব দৈপাঁয়ন হুদেব 

নিকটে গেলেন। সোমক বীববা উৎযুল্ল হযে চাবদিকে চীৎকাঁব কৰে 

বলতে লাগলেন যে ধৃতবাষ্ট্রে পাপী পুত্র ছুর্যোধনেব সংবাদ পাওয়া 
গেছে এবং তাকে দেখাও গেছে। 

সেই সময অজুন, ভীম, নকুল, সহদেব, ধু, শিখত্তী, উত্তমৌজা, 
যুধামন্যু, সাত্যকি, দ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চাল বীবৰা ছুর্যোধনকে বন্দী 
কববাব ইচ্ছায সত্ব যুধিষ্ঠিবেব অন্ুগমন কবলেন। এদেব সঙ্গে সমস্ত 

অশ্বীবোহী, গজাবোহী ও শত শত পদাতি সৈম্তও ছিলেন। (যুধিষ্টি 

চবিত্রে দ্রষ্টব্য ) 
কাশীদাসী মহাভাবতে কৰি বলেছেন ছুর্যোধনেৰ পক্ষে জীবিত এয়ী 

কৃপাচার্য, কৃতবর্ম ও অশ্বথামাকে জীবিত দেখে ছুর্যোধন বলছেন ৮ 
আমি মাঁযা কবি থাকি জলেব ভিতব ॥ 

রাত্রি অনুসাবে সবে হব এক স্থান । 

যুধিষ্টিবে মাবি পুনঃ লভিব শ্শান॥ (গঃ) 
_কি দুর্জষ আশা! এই কুহকিনী আশা! ছর্যোধনেব বিবেক 

বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন কৰে বেখেছিল। তীব আত্মসন্মান ও দত্ত তীব শুভ- . 

বুদ্ধিকে পন্গু কবে ফেলেছিল-_যাঁব অনিবার্য পবিণতি তাঁকে ধ্বংসে 

পথে টেনে নিয়েছে। ভীন্মেব কথা সত্যত! এ স্থানে প্রমাণিত 

হযেছে। 

যুধিষ্টিব যখন ছুর্ধোধনকে বললেন তীব পঞ্চ ভ্রাতাৰ যে কোন 

একজনেব সঙ্গে তিনি যুদ্ধ কবতে পাঁবেন তখন দূর্যোধন ভীমেব 

সঙ্গে গদা যুদ্ধ কববাঁৰ বাসনা ব্যক্ত কবলেন। ভীমও পাঁগব পক্ষে 

সকলে শুভেচ্ছা নিষে গদা তুলে ইন্দ্র যেমন কৃত্রাস্থবকে যুদ্ধে আহ্বান 

কৃবেছিল, সেইবপ ছুর্যোধনকে দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান কবলেন। 

কাশীদাসী মহাভাবতে যুধিষ্ঠির যখন দূর্ষোধনকে বন্ধু আত্মীয 

পবিজনেব মুত্যু ঘটিষে ঘৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন কবে থাকাঁব জন্য 

ধিকাব দিলেন 
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প্রত্যুত্ববে হুর্যোধন বলেলন ১ -- 

নিষ্পাণ্তব ধবা আজি কবিব যে বণে ॥ 

শুন যুধিস্িব তুমি সৈম্তেতে বে্টিত। 
একেশ্বব আমি আছি পদাঁতি-বহিত॥ 
একাকী কবিব ব্ণ শুন ধর্মবায়। 
অনিষম বণ কবিবাবে না! যুগায 
একাকী সংগ্রাম কবিবাবে নাহি ভয। 

আসুক তোমাৰ ভীম কিন্বা ধনঞ্জষ ॥ 

অব তোমাৰ যত মৃপতি মকল। ৃ 

একেশ্বব পেষে বিনীশিব পবদল ॥ (গঃ) 

অন্যদিকে আত্মীয় বন্ধু বাঁন্ধবদেব মৃত্যুতে ছুর্যোধনেব মধ্যে বৈবাগ্য , 
(1) ভাব দেখা দিয়েছে, তাই তিনি বলেছেন ?₹__ 

ন হাৎসহাম্যহং ভৌক্তুং বিধবামিব যৌধিতম্॥ (শ ৩১1৪৫ 
»বিধবাব স্ায শ্লীহীন এই পুথিবীকে উপভোগ কববাব কোন উৎসাহ 
আমি পাই না। 

অন্থত্র ছুর্ধোধন বলেছেন__ 

অহং বনং গমিষ্যামি হাজিনৈঃ প্রতিবাসিতঃ। 

বৃতিহি নাস্তি মে বাজ্যে হতপক্ষস্ত ভাবত ॥ (শঃ) ৩১৫০ 
--ভবতনন্দন, আঁমি মৃগ চর্ম ধাঁবণ কবে বনে চলে যাঁব। আত্মপক্ষেব 
সবাই নিহত হওযাঁষ এখন এই“বাঁজ্যে আমাব সামান্য অন্ুবাগও 
নাই। 

দুর্যোধনেব ম্ত দার্তিক, বঢভাষী, নীচাশষ স্থার্থপব লৌকেব 
মুখে উপবৌক্ত উক্তি যেন বড়ই বিসদৃশ | বার্থ ই ছুর্যোধনেব মধ্যে 
কি বৈবাঁগ্য ভাব এসেছিল? অথবা নিজেব পবাঁজযেব গ্রানিকে 
বৈবাঁগ্যেব উত্তবীতে আচ্ছাদিত কৰে লোঁকলজ্জা হতে নিষ্কৃতি পাঁবাৰ 
ব্যর্থ চেষ্টা কবেছেন। 

অন্যত্র ছর্যৌধন বলেছেন, এই বীবশুন্ত পৃথিবী তোমাঁবই হোক! 
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ধনবত্ব সবই নিঃশেষিত। তুমি এখন বীরশূহ্য, রত্বহীন, শ্রীহীন রাজ্য 
ভোগ কব। ্ 

দুর্যোধনেব এই উক্তির মধ্যেও দুষ্ট ব্যক্তিব পরিতৃপ্তি অনুভব কব! 

যাচ্ছে। প্রকীবান্তে তিনি যুধিষ্িবকে যেন এটাই বোঝাঁতে চাইছেন 
যে হুধিটিব জবী হলেও, ভোগ কববার মত কিছুই আব অবশিষ্ট বাখা 
হয়নি 

যুধিষিবেব ভর্'সনাঘ তীব পৌক্ষ পুনবায় জেগে উঠল । যুধিষ্টিব 
'তীকে তাব বাঞ্ছিত অস্ত্র ও বাহন দিতে রাজী হলে, তিনি ভীমেব সঙ্গে 
গদাধুদ্ধে সম্মত হলেন । 

ভীমেব আহ্বানে গদা হস্তে দুর্যোধনকে কৈলাস পর্বতে ন্যায় মনে 
হচ্ছিল । 

ন সন্ভ্রমো ন চ ভয়ং ন চগ্রীনির্ন চ ব্যথা । 
আসীদ্ ছুর্যোধনন্তাপি স্থিতঃ সিংহ ইবাহবে ॥ (শঃ) ৩৩1৪১ 

_-সেই সময় ছুর্যোধনেব কোনবপ বিভ্রীস্তি ছিল না এবং ভষ, গ্লানি বা 
ব্যথা ছিল না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহেব ন্যায় নির্ভবে অবস্থান 
কবছিলেন। 

ছুর্ধোধনকে দেখে ভীম বললেন, তুমি এবং বাঁজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদেব 

উপব যে সব অত্যাচাঁৰ কবেছ ও বাবণাঁবত নগবে যা ঘটেছিল, সেইসব 
পাঁপকর্ণকে এখন স্মবণ কব। ছুবাত্বা, তুমি সভামধ্যে বজন্বলা 

ভ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত কবেছ; শকুনিব পরামর্শে রাজা যুধিষ্টিবকে ছলে 
পাশা খেলাষ পবাঁজিত কবেছ। এবং নিবপবাধ কুন্তী পুত্রদেব উপব 
আবও অনেক পাঁপকর্ম ও অত্যাচাৰ কবেছ, সেই সব কাজেব ভয়ঙ্কব 

অণ্ডভ ফল আজ তুমি প্রত্যক্ষ কববে। তোমাব জন্য আমাঁদেব 

পিতামহ শবশয্যায় শীধিত আছেন । তোমাবই অপবাধে দ্রোণাঁচার্য, 

কর্ণ শল্য এবং শক্রতাব আদি শ্রষ্টা শকুনি (বৈবস্ত চাঁদির্বতীসৌ 
শকুনি নিহতো ) এঁবা সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন। তোমার 
ভ্রাতীবা, বীৰ পুর্রবা! সৈম্তব! এবং বহু শক্তিশালী নৃপতিবা মৃত্যু ববণ 
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কবেছেন। ভ্রৌপদীৰ ক্লেশদাতা পার্সী প্রতিকামী ও বিনষ্ট হযেছে। 
( গ্রতিকামী যথা পাঁপো দ্রৌপদ্ভাঃ ক্লেশ কৃদ্ধতঃ।) এখন এই বংশেৰ 
নাশকাবী নবাঁধম একমাত্র তুমিই জীবিত আছ। আজ এই গদাব 
আঘাঁতে তোমাকেও বধ কবব-এতে কোনও সংশয নেই। আজ 

বণক্ষেত্রে আমি তোঁমাঁব সমস্ত দর্প চুর্ণ কবে দেব । তোমা মনে বাজ্য 
লাভ কববাঁব যে তীব্র লালসা বযেছে, এবং পাগুবদেব উপব তোমাৰ 
সব অত্যাচাবও নষ্ট কব্ব। 

দুর্যোধন বললেন__বৃকোঁদর, তুমি অনেক লম্বা চওড1 কথা৷ বলছ, 
এতে কি লাভ হবে? এসো আমাব সঙ্গে যুদ্ধ কব। আমি তোমাৰ 
যুদ্ধেব অভিলাষ পুর্ণ কবে দেবো। হে পাপী, তুমি কি দেখতে পাচ্ছি 
না যে আমি হিমাঁলযেব শিখবে হ্যায় বিশীল গদা হাতে নিষে যুদ্ধের 
জন্য দ্প্ডাযমীন আছি। আজ এমন কোন্ শক্র আছে, যে আমাব, 

হাঁতে গদা থাকতে আমাকে ব্ধ কবতে পাবে? ন্যাষ যুদ্ধে দেবরাজ 

ইন্্রও আমাকে পবাঁজিত কবতে পাঁববে না। শবৎকালেব নির্মল 
মেঘে মত বৃথা গর্জন কর না! (মা বৃথা গর্জ কৌন্তেষ শাবদাভ্রমিবা- 
জলম্।) আজ তোমাৰ যত শক্তি আছে, তা সমস্তই তুমি সম্মুখ যুদ্ধে 
দেখাও । 

এইবপ অবস্থায ছুর্যোধনেব এই প্রকাঁব উক্তি শুনে সমস্ত পাগুববা 
ও স্থীযবাও তীব তেজন্বীতাৰ প্রশংসা করতে লাগলেন । তীঁবা বাঁববাঁব 
হাঁততালি দ্িষে বাজী ছুর্যোধনকে যুদ্ধে উৎসাহিত কবলেন। 

ছুর্যোধনেব উপবৌক্তি হতে তিনি যে যথার্থই নিভীক ও বীব 
ছিলেন, তা৷ বোঝা! যাঁয়। তাঁই আত্মীয় পবিজন, বন্ধু বান্ধবদেব হাঁবিয়েও 
আপন বীবত্বে ছর্যোধন জযী হবাব আশা বাখেন। বব্পক্ষণ পূর্বে তাব 
সঙ্গী বৌদ্ধ! অশ্বথামা, কৃপাঁচার্য গ্রভূতিৰ সামনে যে শ্রীন্তিব অন্থযোগ 

কবেছিলেন ভীমেব আহ্বানে মুহুর্তের মধ্যে তা ভূলে প্রকৃত বীবেৰ মত 
কথখে দ্বাডালেন। 

বলবাঁম ভাব ছুই শিশ্ত সংগ্রামে প্রস্তত হযেছে খবৰ পেষে তা! 
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. দ্রেখবাঁব জন্য এ স্থানে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্টিব তাঁকে আলিঙ্গন কবে 
স্বাগত জানালেন। অন্যান্ত সকলে তাকে প্রণাম কবলেন। ভীম ও 

দূর্যোধন উভধে গদা উচিয়ে বলবামেব প্রতি সম্মান দেখালেন । বলবাম 

তীঁদেব মস্তক আঘ্বাণ কবে তীদেব কুশল জিজ্ঞেস কবলেন। তীবাঁও 

তাঁদের গুক বলবামকে বিধি অনুসাঁবে পুজা কবলেন। তাবপৰ যুিষ্ঠিব 
বললেন, বলবাম, আপনি ছুই ভাই ভীম ও দুর্যোধনেব মহাযুদ্ধ দেখুন । 

ভীম ও দুর্যোধন যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন বলবাম 
যুধিষ্টিবকে বললেন, আমি খধিদেব মুখে শুনেছি যে, কুকক্ষেত্র পবম 
পীবন পুণ্যময তীর্থ। এই তীর্থ স্বর্গ প্রদ্দাক। দেবতা, খষি ও 
মহাত্বা ব্রান্মণবা সর্বদা! এব সেবা! কবে থাঁকেন। যে সেই স্থানে যুদ্ধ 
কবতে কবতে দেহ ত্যাগ কববে, তাৰ নিশ্চয়ই ত্বর্গলোকে ইন্দ্রের সঙ্গে 
বাঁস কববাব সৌভাগ্য লাভ হবে। ন্ুতবাং আমবা সকলে এখান 
হতে সমস্ত পঞ্চক তীর্থে গমন কবব। এই ভূমি দেবলোঁকে প্রজাঁপতিব 
উত্তববেদি নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিলৌক এই পৃণ্যতম সনাতন তীর্থে যুদ্ধ 
কবে মৃত মানুষ স্বর্গে যায। 

যুধিষ্টিব বলবামেব প্রস্তাবে সন্মত হলে সকলে কুকক্ষেত্রে গেলেন। 
ছুর্যোধনও গদ। হস্তে পাগুবদেব সঙ্গে পদত্রজে গেলেন । 

কবচ বন্ধন কবে ছুই বীব ভীমসেন ও ছুর্যোধন যুদ্ধভূমিতে ছুটি ভু্ধ 
মদমত্ত হাতীব ন্যায় প্রকাশিত হলেন । ছুর্ষোধন যখন ভীমকে আহ্বান 
কবলেন তখন নান! প্রকাব ভষঙ্কব ছুনিমিত্ত সকল প্রীদুভূত হল। 
( প্রা্ুবাসন্ স্থঘোরাণি বপাঁণি বিধিধান্ত্যুত।) বিছ্যুতেব শব্দেব সঙ্গে 

প্রচণ্ড বাধু বইতে লাগল, চাবদিক ধুলায় আচ্ছাদিত হয়ে উঠল। 
আকাশ হতে তীব্র এবং বন্রেব প্রচণ্ড শব্দেব সঙ্গে বোমাঞ্চকর শত শত 

উদ্কা ভূমি বিদীর্ণ কৰে পডলো। অমাবস্তা৷ ব্যতীতই বাহ সূর্যকে গ্রাস 
কবে ফেললেন এবং বন ও বৃক্ষগুলি সহ ধবণী অত্যন্ত কীপতে লাগল । 
অধোভাগে খুলি ও কীঁকব বর্ষণ কবতে কবতে কক্ষ বাতাস বইতে 
লাগল, পর্বতগুলিব শিখর খণ্ড বিখণ্ড .হযে ধবাঁতলে পড়ল। নান! 
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গ্রকাঁব আকুতি বিশিষ্ট মুগ! দশদিকে ছুটতে লাগল'। অত্যন্ত ভষন্কব 

ও ঘোবাকৃতি শৃগালবা! মুখ হতে অগ্নি উদ্গ্ীবণ কবতে কবতে নানা 

প্রকাব অমঙ্গল নৃচক শব্দ কবছিল। অত্যন্ত ভষঙ্কব শব উঠছিল। 
দিক গুলি যেন তখন প্রজ্বলিত হযে উঠল এবং মুগবাঁও কোন এক 
আগামী অমজগলমূচক শব্দ কবল। কুযাঁৰ জল সেই সময চাঁবদিক 

বদ্ধিত হল এবং উচ্চৈঃস্ববে চাঁবদিক হতে কোলাহল শোনা গেল। 
এইসব বহু অগুভ ইঙ্গিত দেখে ভীম যুধিষ্ঠিবকে বললেন-_ 

ভাই, দুর্ষোধন যুদ্ধে আমাকে কোন প্রকাবে পবাঁজিত কবতে 

পাঁৰবে না। আজ আমি আমাৰ দীর্ঘ কালেব ক্রোধ দুর্যোধনেব উপব 
আবোপ কবব, যেমন অর্জুন খাঁগুব বনে অগ্নিব উপব নিক্ষেপ 

কবেছিল। আজ আপনাব হৃদযেব কণ্টক আঁমি দুব কবব। আজ 
গদাব আঘাতে পাপী দুর্ধোধনকে বধ কবে তাঁৰ শবীবকে শত শত 

ভাগে খণ্ড খণ্ড কবে দেব। (ভীম চবিত্্র দ্রষ্টব্য) 
ভীম ছুর্যোধনকে তীব পূর্ব পাঁপ কর্মেব কথ! ম্মবণ কবতে বললেন। 

দুর্যোধনও নির্ভষে বললেন, বুকোঁদব এবপ ব্ড বড কথা বলে কি 
লাভ? তুমি আমাব সঙ্গে সংগ্রাম কব। আজ আমি তোঁমাব যুদ্ধ 
লিগ্পা পর্ণ কবব। তোমাব মত কোন লোকই অন্ত প্রাকৃত মানুষের 
স্যায ছুর্যোধনকে কথাব দ্বাৰা ভয দেখাতে পাঁববে নাঁ। দীর্ঘকাল ধবে 

তৌমাব সঙ্গে গদা যুদ্ধেব যে অভিলাষ আমাব ছিল, সৌভাগ্যবশতঃ 
ত৷ দেবতাব৷ পুর্ণ কবেছেন। 

কিং বাচ্য বুনৌক্তেন কথিতেন চ ছুর্মতে। 
বাঁণী সম্পদ্ভতামেষ! কর্মণা মা চিবং কৃথাঃ॥ (শঃ ৫৬৪১ 

_ ছুর্মতে, বাক্যেব দ্বাবা নিজেব বহু প্রশংসা! কবে কি লাভ হবে? 
তুমি যা কবতে পাঁববে, তা৷ কার্ধে পবিণত কবে দেখাও । 
অতঃপব উভযেব মধ্যে তুমুল গদা৷ যুদ্ধ শুক হুল, কৃষ্ণ অর্ভুনকে 

জানালেন হ্াধ যুদ্ধে ভীম কৌন প্রকাবেই ছুর্ধোধনকে পরাজিত কৰতে 
পীঁববে না । (কৃষ্ক চবিত্র দ্রষ্টব্য ) সুতবাং ভীম গদাব দ্বাবা দুর্ষোধনেৰ 
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দুই উক ভঙ্গ কবে তাঁৰ প্রতিজ্ঞ! পালন কবলেই একমাত্র জয় সম্ভব। 

এই কথা শুনে অর্জুন ভীমকে দেখিষে নিজেব বাম জঙ্ঘাতে হাত দিযে 
আঘাত কবতে লাগলেন। | 

এই সঙ্কেতে ভীম যুদ্ধে গদ! দ্বারা ছুর্যোধনেব সুন্দৰ উররতে আঘাত 

কবে তাৰ উক ভেঙ্গে দিলেন। ছুর্যোধন সমস্ত আকাশ বাতাস 

প্রতিত্বনিত কবে ভূমিতে পড়ে গেলেন। ছুর্যোধন পড়ে যাঁবাঁব সঙ্গে 
সঙ্গে আবাব প্রাকৃতিক নানা অশুভ ইঙ্গিত দেখা গেল। ছূর্যোধন 
ধবাশাধী হলে ইন্দ্র সেস্থানে বক্ত ও ধুলি বর্ষণ কবতে লাগলেন, সেই 
সময আকাশে যক্ষ, বক্ষ ও পিশাচদেব মহ! কোলাহল শোন! গেল! 

ভীম ভূতলে পতিত ছুর্যোধনেৰ গদা কেডে নিলেন এবং বাম পদেব 

দ্বাবা তাঁব মস্তক মদিত কবে তীকে ক্রুব ও কপট বলে তিবস্কাৰ 
কবলেন। ভীমেব এই আচবণে যুধিষ্ঠিব তাঁকে উল্টে তিবস্কাব কবলেন। 

বলবাঁম ভীমেৰ এই আচবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি নিজ 
ছুই বাহু উপবে উঠিষে ভয়ঙ্কর আর্তনাদ কবতে কবতে বললেন, 
ভীমসেন, তোমায ধিকৃ! 

এই ধর্মযুদ্ধে নাভিব নিম্ে এই যে প্রহাব করা হযেছে, তা গা যুদ্ধে 
কখনও দেখা যাঁষ নাই। নাঁভিব নীচে আঘাত কৰা উচিত না । 
এটাই গদা যুদ্ধে শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত । অতঃপব তিনি কৃষ্ণকে বললেন__ 

ন চৈষ পতিত; কুঞ্চ কেবলং মতসমোহসমঃ ॥ 

আশ্রিতন্ত তু দৌর্বল্যাদা শ্রফ পবিভৎস্ততে। (শঃ) ৬০৮৯ 

_ কৃষ্ণ দুর্ষোধন আমাব হ্যাঁ বলবান ছিল, গদা। যুদ্ধে তাৰ সমান 

কেউই ছিল না । এস্থলে অন্যাঁঘ কবে ভীমসেন কেবল ছৃধোর্ষমকেই 
ভূপতিত কবেনি, শব্ণাঁগতের ছূর্বলতাব জন্য শবণদাতাঁকেও ভদনা 

কবা হয়। 

ব্লবামেব এই উক্তি গদাঁ যুদ্ধে ছুর্ধোধনে কোন প্রতিদন্দী ছিল না 
তাঁই প্রমাণ কবে। বলবাম সেই সভাতে সর্ব সমক্ষে বললেন, 

দুর্যোধনকে অধর্ম উপাষে বধ কবে ভীম এ জগতে কপটা যোদ্ধা 
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যোদ্ধা বপে বিখ্যাত হবে। ছুর্যোধন সবলতাব সঙ্গে যুদ্ধ কবছিল, এই 

অবস্থা সে নিহত হয়েছে, অতএব সে সনাতন সদগতি প্রাপ্ত হবে এই 

কথা বলে বলবাম দ্বাবকীভিগুখে প্রস্থান কবলেন। 

পাব দৈশ্যবা ভীমেব প্রশংসা ও ছূর্যোধনেব নিন্দা কবায কৃ, 
তীদেব বললেন, মৃত শত্রুকে পুনবায বধ কৰা! উচিত নয। তোমবা 
এই মন্দমতি ছুর্যোধনকে বাববাঁৰ কঠৌব বাক্যের দাবা আঘাত কবছ। 
এই নির্লজ্জ পাপীও সেই সমযেই নিহত হযেছিল, যখন সে লোভাকুষ্ট 

হযে পাপী ব্যক্তিদেব নিজেব সহায়ক কবে বন্ধুদেব শাঁসন অতিক্রম 
কবেছিল। (লুব্ধঃ পাঁপসহাযশ্চ সুহ্থদাঁং শাসনাঁতিগঃ। ) বিছুব, ভ্রোণ 

কৃপাচার্ধ, ভীম্ম এব হ্বগ্রযগণ বাববাব প্রার্থনা কবলেও এই দ্ুর্ধোধন 
পাগুবদেবৰ পৈত্রিক ভাগ দেযনি। এই নবাধম এখন কোন কিছুবই 

যোগ্য নঘ, এখন সে কাবও শত্রও নয এবং কাবও মিত্র নয। এই 
দুর্যৌধন শুক কাষ্ঠেব তুল্য কঠিন। একে কটুবাক্যেব দ্বাবা অধিক 
নত কবে কি লাভ হবে? এখন শীঘ্র নিজ নিজ বথে উঠ। আমবা 
এখনই শিবিবে যাব। সৌভাগ্যবশতঃ এই পাপাত্ব! নিজ মন্ত্রী, জ্ঞাতি 
ও ভ্রাতা বান্ধবদেব সঙ্গে নিহত হয়েছে । 

কৃষ্ণের মুখে এবপ নিন্দা শুনে ছুর্যোধন অমর্ষেব বশীভূত হযে 
পড়লেন এবং ছুই হাতে ভূমি ভব কবে পম্চাৎ ভাগেব সাহায্যে উঠে 
বসলেন। তাবপব কৃষ্ণেব দিকে জ্রভঙ্গী কবে যদ্দিও শবীৰে প্রাণাত্তক 
বেদনা অনুভব কবছিলেন, তথাপি তা ভুলে গিষে ছুর্যোধন কঠোব 
বাক্যে কৃষ্ণকে বললেন, 
কংসদাসেব পুত্র, আমি যে অধর্ম উপাষে গদা যুদ্ধে নিহত হয়ে 

ভূপতিত হয়েছি, এই কুকীতিব জন্য কি তোমাৰ লজ্জা হচ্ছে না? 
আগাব উক ভাঙ্গবাঁৰ জন্য তুমি অর্জুনকে দিযে ভীমকে যে ইঙ্গিত 
দিয়েছিলে, তা কি আমি বুঝতে পাবিনি? 

ঘাতধিত্বা মহীপালাবৃদ্যদ্ধান্ সহস্রশঃ ॥ 
জিদৈকপাবৈর্বহুভিন তে লজ্জা ন তে ঘৃণা । (শঃ ৬১২৯-৬০ 
২২ 
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__সরলতাব সঙ্গে 'র্মানুকুল যুদ্ধরত সহম্র সহশ্র ভূপতিদেব বহু 
সংখ্যক কুটিল উপায়েব দ্বাবা বিনাশ কবিষে তোমাঁব লজ্জা হচ্ছে না 
এবং এই নীচ কর্মেব জন্য তোমা দয়াও হচ্ছে না। 

যিনি প্রতিদিন সহন্্ সহল্ল বীব যোদ্ধাদেব ধ্বংস কবছিলেন, সেই 
ভীম্মকে তুমি শিখস্ডীকে অগ্রে বেখে বিনাশ কবিষেছিলে, অশ্বথামা 
নামে এক হাতী নিহত হলে তাব নাম ব্যবহাৰ কবে তোমবা 

দ্রোণাচার্ধকে ছলে অস্ত্র ত্যাগ কবিয়েছিলে -তা কি আঁমি জানতে 

পাবিনি? এই নৃশংস ধৃ্ত্যয্ পবাক্রমশালী ভ্রোণাঁচার্যকে এ অবস্থায় 
ভূপতিত কবিষেছিল, যা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কবেছ, কিন্তু তুমি তাঁকে 

নিষেধ করনি। অর্জুনকে বধ করবাব জন্ত প্রাধিত ইন্দেব শক্তিকে 
ঘটোৎকচেব উপর নিক্ষেপ কবিয়েছ। তোমা! অপেক্ষা অধিক 

মহাপাপী আব আছে? (কন্তত্ুঃ পাঁপকৃততমঃ।) বলবান ভূবিশ্রবার 
হস্ত ছিন্ন হয়েছিল এবং সে আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ কবে উপবিষ্ট 

ছিল। এই অবস্থায় তোমাবই ছ্বাবা প্রেবিত হয়ে মহাত্মা সাত্যকি 
তাকে বধ কবল। (ত্বযাভি স্থষ্টেন হতঃ শৈনেষেন মহাত্বনা ) কর্ণ 
অর্জুনকে জয় কববাঁর ইচ্ছায় যাচ্ছিল, সেই সময় নাগবাঁজ অশ্বসেন যে 
কর্ণেব বাণেৰ সঙ্গে অর্জুনকে বধ কববাব জন্য যাচ্ছিল, তুমি তাঁকে বধ 

করেছ। (ব্যংসনেনাশ্বসেনস্য পরগেন্দ্স্ত বৈ পুনঃ।) তাবপব যখন 
কর্ণেব বথেৰ চক্র ভূমিতে প্রোথিত হল এবং তা তুলবাব জন্য কর্ণ ব্যগ্র- 

ভাবে চেষ্টা করছিল, সেই সময় তাকে শঙ্কটাপন্ন ও পবাঁজিত জেনে 

তোমবা ভূপাতিত কবেছ। (পাতিত; সমবে কর্ণশক্রব্যগ্রোহ- 
গ্রনীর্থণাম্।) 

যদি মাং চাপি কর্ণ ভীন্ম-ন্্রোণৌ চ সংযুতৌ ॥ 
খজুনা প্রতিযুধ্যেথা ন তে স্তাঁদ বিজয়ো গ্ুবম্। 

( শঃ) ৬১৩৭-৩৮ 

--যদি আমাৰ সঙ্গে এবং কর্ণ, ভীম্ম ও দ্রোণাঁচার্ষেব সঙ্গে সরলভাবে 

তোমবা যুদ্ধ কবতে, তবে নিশ্চয়ই তোমাদেব পক্ষে জয়লাভ হত ন1। 
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তৌমাৰ স্যাঁষ একজন অনার্ধ ব্যাক্তি কুটিল পথের আশ্রর নিয়ে 
স্বধ্ম পালনে আসক্ত আমাদেব এবং অন্তান্ত বাজাদেব বিনাশ 

কবিয়েছে। 
দর্যোধনেব এই খেদ্দ যে কোন পাঠিকেব হয় স্পর্শ কববে। 

হূর্যোধন যদিও সাবা! জীবন পাওবদের সঙ্গে বৈবী ভাব নিয়ে জীবন 

যাত্রা কবছিলেন, কিন্ত যুদ্ধে তিনি ন্যায় পথেই থেকেছেন। কৃষ্ণের 
পবামর্শে পাগ্ববা যদি দুর্যোধনেব উল্লেখিত অধর্ম উপাঁয় যুদ্ধকালে 
অনুসবণ না কবতেন, তবে পাগুবদেব জয কখনই সম্ভব হত না। 

ছূর্যোধনেব এই অভিযোগেব প্রত্যুন্তবে কৃষ্ণ বললেন, গান্ধারীনন্দন, 
তুমি পাপ পথে চলেছিলে, তাই তুমি ভ্রাতা, পুত্র, বান্ধব সেবক ও 
সুহদদেব সঙ্গে নিহত হযেছো'। বীব ভীম্ম ও দ্রোণাচার্য তোমীৰ 
দুর্মেব ফলেই নিহত হযেছেন! কর্ণ ও তোমাঁবই স্বভাবেৰ অনুসবণ 
করছিল, তাঁই যুদ্ধে নিহত হযেছে। ( কর্ণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে তব 
শীলানুবর্তকঃ।) তুমি শকুনিব পবামর্শে আমাঁব পবামর্শ সত্তেও 
পাগুবদেব পৈতৃক সম্পত্তি তাঁদের প্রত্যর্পণ কবনি। তুমি যখন 
ভীমকে বিব খাইযেছিলে, সমস্ত পাঁগুবরদ্দের তাদেব জননীব সঙ্গে 
জতুগৃহে দগ্ধ কববাব বড়যন্ত্র কবেছিলে, পাঁশ! খেলায় পূর্ণ সভাকক্ষে 
ভ্রোপদীকে লাঞ্ছিত কবেছিলে, তখন তোমাৰ বিবেক কোথা ছিল? 
তখনই তুমি বধ যোগ্য হয়েছিলে। (তদৈব তাবদ ছু্টাত্বন্ বধ্যস্তং 
নিবপত্রপা।) তুমি পাশা খেলায় জুযাভী শকুনিব দ্বাবা পাশা খেলা 
সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ধামিক যুধিষ্টিবকে কৌশলে পবাজিত কবেছিলে। 
সেই পাপে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হযেছে! । (নিকৃত্যা যৎ পবাজৈষী- 
জ্তম্াদসি হতো বণে) পাঁগুববা যখন মৃধা কববার জন্য তৃণকিন্ুব 
আশ্রমে গিয়েছিল, সেই সময পাপী জযদ্রথ বনে মধ্যে দ্রৌপদীকে 
ফেলাঞ্থিত কবেছিল, পাঁপাম্া, তোমাবই অপবাধে বহু যোদ্ধা বালক 
অভিমন্্কে যে বধ কবেছিল--এইসব কাবণেই আজ তুমি যুদ্ধে 
নিহত হযেছ। (তবদূদৌধৈনিহতঃ পাপ তম্মাদসি হতো রণে )। 
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যুদ্ধে অর্ভূন কখনও কোন অন্তায় কাজ কবেনি। অন বহু 
সুযোগ পেহেও যুদ্ধে কর্ণকে বধ কবেনি, অতএব তুমি তাব বিষষে এই 
সব কথা বল না। দেবতাদেব অভিমত জেনে তীঁদেব প্রিয় ও 

মঙ্গল কববাঁব জন্য আমি অঙ্ুনেব উপব মহানাগান্ত্র প্রযোগ হতে 

দিইনি। আমি তাঁকে ব্যর্থ কবেছি। 
ত্্চ ভীন্মণ্চ কণ্শ্চ দ্রোণো ভ্রৌনিস্তথা কুপঃ। 
বিবাঁটনগবে তন্ত অনৃশংস্তাচ্চ জীবিতাঃ ॥ (শ) ৬১। 

_-তুমি ভীন্ম, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বথাম! এবং কৃপাচার্য বিবাঁটনগবে 
অজুনেব দয়া জীবিত ছিলে। 

তোমাদেব জন্য অজ্জুন গন্ধরবদেব উপব যে পবাক্রম প্রযোগ 

কবেছিল, পাগুববা এখানে তোমাদেৰ সঙ্গে ষে ব্যবহাব কবেছে তাতে 

কি অধর্ম হয়েছে? বীব পাঁগুববা নিজেদেব বাঁছবলে জয়লাভ 

কবেছে। তুমি পাগী তাই নিহত হযেছো৷। ( জিতবস্তো বণে বীবা 
পাঁপোহসি নিধনং গতঃ। ) 

অতঃপৰ কৃষ্ণ আত্মপক্ষ সমর্থন কবে বললেন-__- 

যান্যকাধ্যাণি চাম্মীকং কৃতানীতি প্রভাষসে ॥ 

বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থ, সর্বং হি তদনুষ্ঠিতমূ। (শঃ) ৬১1৪৭-৪৮ 

-_তুমি যে সব কাজকে আমাব পক্ষে অনুচিত বলে বর্ণনা কবেছ; 
সে সমস্ত তোঁমীব গুকতব অপবাধেব জন্যই কবতে হযেছে। 

তুমি বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্ষেব শীতি সম্বন্ধীয় কথা শুননি, বৃদ্ধ 
পুকবদেব সেবা কবনি বা তাদেব হিতকব বাক্যও শোননি। তুমি 

লোভের বশী হযে যেমন কুকর্ম কবেছ, তাঁৰ পবিণাম তুমি নিজেই 
ভোগ কবলে । 

কৃঝ ছুর্যোধনেব পাঁপেব, ঝাঁপি তাব সামনে খুলে ধবে, কৌবৰ 
ঘোদ্ধাবা কেন যুদ্ধে নিহত হয়েছেন তাঘ কাবণ বিশ্লেষণ কবে সঙ্গে 

সঙ্গে ছুর্যোধনেৰ এই ভয়গ্কব পবিণতিব কাবণ নির্ণয কবলেন। 

কৃষ্ণ এক এক করে ছুর্যোধনেব কুটিল কাজ ও পথেৰ উল্লেখ কৰে 



বাবণ ও ছুর্যৌধন ৩৪১ 

'তীকে বধ কবাঁব মধ্যে কাবও কৌন অন্যায় হযনি তা বললেও 

ছুর্যোধন তবু নিজেব কাজকে সমর্থন কৰে বললেন, 

অধীতং বিধিবদ্ দত্তং ভুঃ প্রশাস্তা সসাগবা ॥ 
রি স্থিতমমিত্রাণাং কো হু ন্বস্ততবে! মযা। (শঃ) ৬১৫০-৫১ 

-আঁমি বিধি পূর্বক বেদাধ্যযন কবেছি, দান কবেছি, আসমুদ্র 
পৃথিবী শাসন কবেছি এবং শত্রদেব মন্তকেব উপব পা বেখেছি। 

আঁমাব মত ভাল পবিণাঁম কাব হযেছে ? 

স্বধর্মেব প্রতি ক্ষত্রিষ বন্ধুদেব যা অভীষ্ট, আমি সেই মৃত্যু লাভ 
কবেছি। অতএব আমা অপেক্ষা উত্তম পবিণাম আঁব কাব হযেছে? 

যা অন্য বাঁজাদেব পক্ষে দুর্লভ, সেই দেববৃন্দেৰ পক্ষে স্থবলভ মানব 
ভোগ আমাৰ লাভ হযেছে। আমি উত্তম এশবর্য পেষেছি, অতএব 

আমা অপেক্ষা উংকৃ্ট পবিণতি আব কাব হয়েছে? (এর্য চোম্জং 
প্রাপ্ত, কো নু স্বস্ততবে! মযা।) 

এ প্রসঙ্গে দূর্যোধন একটি মনোজ্ঞ কথা বলেছেন - 

সনুহাৎ সানুগশ্চৈব স্ব্গং গন্তাহমচ্যুত॥ 
যুযং নিহতসনবল্লাঃ শোচন্তে বর্তযিদ্তথ ৷ (শঃ) ৬১/৫৩-৫৪ 

-অচ্যুত, আমি সুদ ও অনুগামীদেব সন্ধে ব্বর্গলোৌকেব পথে 
এবং তোমব! সকলে ভগ্ন মনোবথ হবে শোচনীষ জীবন বহন কব। 

মৃত্যুব প্রাক্কালে দূর্যোধন যেন যুধিটিবেব অন্তবেব বেদনা পূর্বাহ্ে 
বুঝতে পেবেছিলেন। এবং কুক বাজ্যেব ভবিষ্যৎ ছবি তাঁব চোখে 
ফুটে উঠেছিল। ছুর্যৌধনেব অন্তবেব এই সত্যেব সঠিক ভাবা দিষেছেন 
বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব ভাব 'পুবস্কা' কবিভায়-- 

সকল কাঁমনা কবিষা! পুর, 

সকল দত কবিষা চূর্ণ, 
গাঁ ভাই গিযা বসিলা শুন্ত 

স্বর্ণ-সিংহাদনে । 
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স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাঁদ-আধাব, 

শ্বাশান হইতে আসে হাহাকার, 
রাজপুত্রবধু যত অনাথাঁব 

মর্মবিদার রব। 

জিষ জয় জয পাঁডুতনয়' 

সাবি সারি দ্বাবী দরীড়াইযা! কয়, 
পরিহাস বলে' আজি মনে হয। 

মিছে মনে হয সব। 

এইখানে রামায়ণেব বাম চবিত্রেব জঙ্গে যুধিষ্টিবের একটা স'দৃশ্ত 
দেখা খায়। বাঁম যৌববাঁজ্যে অভিষিক্ত হবেন, তাঁব অধিবাঁস পর্যন্ত 
হয়ে গেছে-_কিন্তু প্রভাতে উঠে তাকে চতুর্দশ বংসবেব জন্য বনবাসে 
যেতে হল। লঙ্কা! কাণ্ড কৰে তিনি সীতাকে উদ্ধাব কবলেন বটে, 

কিন্ত অযোধ্যায় ফিবে প্রজাবঞ্জনেব জঙ্ত তাকে পুনবাঁয় বনবাসে 
পাঠাতে হল। অত্ঃপব আবার যখন তাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত 
হলেন, তখন সীতা বনস্থুমতীব্ গৃর্ভে অস্তহিত হয়েছেন। মহাভারত 

ও বামায়ণ এই ছুই মহাকাব্য বাস্তবপক্ষে বিষাঁদভবা! যদিও আংশিক 
মিলনেব মধ্যে যবনিকা পডেছে। 

কবিগুকব পপুবস্কাব” কবিতা তিনি ছুর্যোধনেব কথাৰ প্রতিধ্বনি 

কবে বামায়ণেৰ অনুবপ পরিণতিতে আক্ষেপ কবে বলেছেন__ 

তা'ব পবে দেখ শেষ কোথা এব_- 

ভেবে দেখ কথা সেই দিবসেব, 

এত বিষাদের এত বিবহেৰ 

এত সাধনেব ধন, 

সেই সীতা৷ দেবী বাজসভ।৷ মাঝে 

দ্বিধা ধরাতলে অভিমান লাজে 

হইল! অদর্শন। 
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ভাবতবর্ষেব এই ছুই মহাকাব্যেব মিলনেব বা জয়েব মধ্যে নাই 

কোন আনন্দ উচ্ছাস, বং বেদনাঁর মূর্ছনা গুমবে গুমবে উঠেছে। ভাই 
সীতাঁব অন্তর্ধানেৰ পৰ রাম বাজ্য ত্যাগ কবলেন। যুধিষিবও ভীমকে 

বাজ দিষে বানপ্রস্থ ইচ্ছা! কবেছিলেন। স্ৃতবাং মৃত্যুব মধ্যে বাব্ণ 

ও ছুর্যোধন যে শাস্তি খুঁজে পেয়েছেন, রণক্ষেত্রে বীৰ মৃত্যু ববণ কবে 

তীবা স্বর্গলোকে গেছেন । আঁব জয়ী বাম ও যুধিঠিব নিবানন্দেব 

সাগবে যেন ডুবে গেলেন। জয়েব মুনা তীদেব হাদযে আনন্দের 

হিল্লোল তুলতে পাবে নি। ববং বিষাদ্েব ককণ বাঁগিনীতে মহাঁকাব্য- 

ছয়ে ট্র্যাজেডিব স্থুর ধ্বনিত হয়েছে। 

ছুর্যোধন আবও বলেছেন--. 

ন মে বিষাদো ভীমেন পাদেন শিব আহতম্। 
কাকা বা বস্ক গৃণ্া বা নিধাস্তস্তি পদং ক্ষণাৎ ॥ (শে) ৬১1৫৩ 

ভীম তাঁব পাঁ দিয়ে আমার মন্তকে ষে আঘাত কবেছে, এতে 

আমাৰ কোন খেদ নেই। কাঁবণ ক্ষণকালেব মধ্যেই ত কাক, কন্ক 
বা শকুনিবা এব উপব তাদেব পা বাঁখবে। 

ছুর্ধোধনেব এই উত্তিতে যে কোন পাধাণ হ্বদয়েব পাঠিকেব ও বুক 
গলে যায়। কত না ছখে, কত না ক্ষোভে এপ মর্মন্তদ উক্তি 
দুর্যোধন্ৰ মত দার্তিক বীবের মুখ হতে বেব হয়েছে, তা সহজেই 
উপলব্ধি করা যাঁর। 

ছুধৌধনেৰ এই কথা শেষ হওঘাব সঙ্গে সঙ্গে তাৰ উপব পবিত্র 

সুগন্ধ পুষ্প প্রবলভাবে বহিত হতে লাগল । গন্ধর্ববা মনোরম বাগ 
ধ্বনি কবতে থাকেন এবং অপ্দবাব দল ছুর্যোধনেব স্ুযশ গাইতে 
লাগলেন। এবং সিদ্ধগণ উত্তম, উত্তম বলে তীর প্রশংসা কবতে 
থাকেন। অতঃংপব 

ববৌ চ স্থবভিরবায পুশ্যগবেষুছঃ সুখঃ। (শঃ) ৬১৫৭ 
_ পবিত্র মনোহব মহ এবং সুখ প্রদাযক ও গন্ধবাহী বাধু বইতে 
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লাগল। সমস্ত দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং আকাশ বেদূ্ধ্যমণিতুল্য 
নীলাভ হয়ে গেল। 

অত্যদ্ভুতানি তে দৃষ্টা বাস্থুদেবপুরোগমাঃ | 

দুর্যোধনস্ত পৃজাং তু দৃষ্টা ভ্রীডামুপাগমন্॥ (শঃ) ৬১৫৮ 

- বাস্থৃদেবাদি সমস্ত পাগুব পক্ষীযগণ এই অদ্ভুত কথা ও ছ্যলোক 

দ্বাব। ছুর্যোধনের অর্চনা দেখে অত্যন্ত লক্জিত হলেন। 
উপবোক্ত ঘটনা প্রমাণ কবে যে ছুর্ষোধন একেবাবে উপেক্ষণীয় 

ব্যক্তি ছিলেন না। 

ভীন্মাি পরম আত্মীয় শুভাকাজ্্ী ও বীবদেব মৃত্যুতে পাগ্ডববা 
শোকগ্রস্ত হলে কৃষ্ণ তীঁদেব সান্তনা দিযে বললেন-__ 

তুর্যোধন দ্রুত অস্ত্র চালনায় পাঁবদরশী। স্থৃতবাং কেউই তাকে 

পবাঁজিত কবতে পাঁব্ত না। এবং ভীন্মাদি বীববাঁও অত্যন্ত পবাক্রম- 

শালী ছিলেন। ধর্গ যুদ্ধে তোমবা৷ তাদেব পবাজিত কবতে পাঁবতে 

না। তোমাঁদেব মঙ্গলেব জন্য আমি বাঁববাঁব মাষাব দ্বারা নানা উপাষে 

যুদ্ধক্ষেত্রে এদেব সকলকে বিনাশ কবেছি। আমি কপটাচাবণ না 

করলে তোমাঁদেব পক্ষে জযলাঁভ, বাঁজ্য ও ধন পাওযা সগ্তব 

হত না। 

তথৈবাষং গদাপাঁণির্ধাতবাষ্ট্রো গতর্মঃ। 

ন শকে? ধর্মতো হস্ত কালেনাপীহ দণ্ডিনা॥ (শঃ) ৬১৬৬ 

_ এই গদাঁধাবী ধৃতবাষ্ পুত্র দুর্যোধনও যুদ্ধের ছ্বাব' পবিশ্রীস্ত হত 

নাঁ। তাঁকে দগ্ডধাবী কালিও ধর্মানুসারে যুদ্ধে বধ কবতে সমর্থ নন। 

কৃষ্ধেৰ মুখে দুর্যোধনের এই প্রশংসা মূল্য কম নয । কৃষ্ণেব এই 

অভিমতও অকৃত্রিম। যে র্ধোধনকে তিনি কখনও পছন্দ কবেনপি; 

ববং তাঁব অন্তায কাঁজেব জন্য বাববাব তিবস্থার কবেছেন আজ অকৃত্রিম 

প্রশংসায পঞ্চমুখ । 
তিনি পাগুবদেব আবও বললেন, তৌমরা যে শত্রুদের বিনাশ 

কবছো, এজন্য মনে কোন প্রকাব খেদ রেখো না। শক্তিশালী বু 
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সংখ্যক শক্র নানাবিধ উপাঁষ ও কূটনীতি প্রযাগে বধ্য। ( মিথ্যাবধ্যা- 
স্বথাপায়ৈর্বহবঃ মাত্রবোইধিকাঃ |) কৃষ্ণ নিজেব দোঁধ স্বীলনেৰ জন্য 

পূর্ব কালেব কথা উল্লেখ কবে বললেন__ 

পূর্বৈবন্থগতো মার্গো দেবৈবন্থুব্ঘীতিভিঃ | 
সভভিশ্চানুগতঃ পন্থাঃ স সর্বৈবনুগম্যতে ॥ ( শঃ ) ৬১৬৮ 

-_অস্ত্বহস্তা পূরববন্তাঁ দেবতাবাঁও এই পথই অবলম্বন কবেছিলেন। 
শ্রেষ্ঠ পুকষগণ যে পথে যান, তা সকলে অনুসরণ কবে থাকে । 

অতঃপব কৃষ্ণ সন্ধ্যাকাঁলে বিশ্রীম কববাব জন্য সকলকে শিবিবে 

যিবে যেতে নির্দেশ দ্রিলেন। এবং ছুর্যোধনকে নিহত দেখে সকলে 

্বষ্ট চিত্তে প্রত্যাগমন কবলেন। 

ুমূ্“ দূর্যোধন সঞ্জয়কে বললেন-_ভীন্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য, কৃপাঁচার্চ 
শকুনি, অশ্বখামা, শল্য, কৃতবর্সা আমাঁব বক্ষক ছিলেন তথাপি আজ 
আমাব এ দশী হযেছে। কালকে অতিক্রম কবা নিশ্চয কঠিন। 

(কালো হি ছুরতিক্রমঃ।) আমি একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী 
দৈন্েব অধিপতি ছিলাম । কিন্তু আজ আগাব এই দশ! হযেছে। 

কালং প্রাপ্য মহাঁবাহো৷ ন কশ্চিদতিবর্ততে ৷ ( শঃ) ৬৪1১০ 

_ প্রকৃতপক্ষে কালেব কবলে পড়ে কেউই তাকে অতিক্রম কবতে 
পাঁবে ন|। 

আমাব পক্ষেব জীবিত বীবদের বলবে যে ভীম গদা যুদ্ধেব নিয়ম 
লঙ্ঘন কবে আমাকে বধ কবেছে। পাঁগুবব1 ভূবিশ্রবা, কর্ণ, ভীত্প এবং 
ভ্রোণীচার্ধেব প্রতি বহু জঘন্ত নৃশংস কাজ কবেছে। পাগুববা যে 

অন্তায কাঁজ কবেছে, তাব জন্য তাদেব সাধুগণের সভা অনুতাপ 

কবতে হবে। ছলের দ্বাবা জঘলাভ কবে কোন্ শক্তিশালী পুকষ 
প্রসন্ন হতে পাবে? অথব| যে যুদ্ধেব নিবম ভঙ্গ কবে, তাৰ সম্মান 
কোন্ বিদ্বান্ পুকব করবেন ? অধর্ম দ্বারা জযলাভ করে কোন বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি খুদী হয, যেমন পাগী পাতুপুত্র ভীমসেন হযেছে? উক ভঙ্গ 
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হযে যখন আমি পডে আছি, এই অবস্থায় ভীম আমাঁব মস্তকে পদা ' 
ঘাত কবেছে। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কি? | 

ছুর্যোধনেব এই খেদ পাঠিক মাত্রেরই হ্থদয় স্পর্শ কবে। হুর্যোধনের : 
মত মহাবধীকে অন্যায় যুদ্ধে পবাজিত করে তীব মস্তকে পদাঁঘাতি কবা| : 
গহিত অপরাধ। এটা বীব ভীম চবিত্রেব একটি কলঙ্ক । কোন বীবই : 
ভীমের উশৃঙ্খল আচরণকে সর্বান্তঃকবণে সমর্থন করতে পাবে না। 

আমার পিতা মাতা যুদ্ধধর্মে অভিজ্ঞ। তাঁবা উভয়ে আমা মৃত্যু 
সংবাদে ছুঃখে গীড়িত হবেন। তুমি তাঁদেব জানাবে যে আমি বীর 

শষ্যা গ্রহণ করেছি। 

ইষ্টং ভূত্যা ভূতাঃ সম্যগণ ভুঃ প্রশাস্তা সসাগরা। (শঃ) ৬৪।১৮ 

--আমি যজ্ঞ কবেছি, যাঁবা আমাৰ ভবণ পোষণ যোগ্য ছিল 

তাঁদের ভরণ পোষণ কবেছি এবং সমূদ্র পর্যন্ত পৃথিবীকে ভালবপে 
শীলন কবেছি। 

আমি জীবিত শক্রদেব মস্তকে পদার্পণ কবেছি, যথাশক্তি ধনদান 
ও মিত্রদেব প্রিয় কাজ সম্পন্ন কবেছি। এই সঙ্গে সমস্ত শত্রদেব সর্বদা 

ব্লেশ দান কবেছি। জগতে এমন কোন পুকষ আছে যাব বিনাশ 
আঁমাব বিনাশেব মত সুন্দবভাবে ঘটেছে? (কো নু স্বন্তুতবো৷ মযা। ) 

মানিতা বান্ধবাঃ সবে বশ্তাঃ সম্পূজিতো জনঃ ॥ 
ব্রিতয়ং সেবিতং সর্বং কো হু স্বন্ততবো মযা। (শঃ) ৬৪।২০-২১ 

-আমি সমস্ত বন্ধুদেব সন্মান কবেছি। আমাব বশীভূত লোকদেব 

সৎকার করেছি এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম সবেরই সেবা! কবেছি। আমাৰ 

ন্যায় সুন্বব মৃত্যু কাব হয়েছে? 

এইভাবে তিনি ভাব সমস্ত কৃতকর্মেব উল্লেখ কবে বলেছেন” 
তিনি তীব জীবনে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন কবে মৃত্যু বরণ 
কবেছেন। নুতবাং তাব মৃত্যুব ন্তায় কাব মৃত্যু এত সুন্দর? 

যুদ্ধ হতে তিনি পলায়ন কবেননি। পবাজয় ববণ কবে শক্রতা 
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হতে কখনও পশ্চাদপসবণ কবেননি এবং কখনও কোনবপ ছুর্কুদ্ধিব 
আশ্রষ নিয়ে প্বাজিত হননি--এটাই ভাব জীবনের গৌবব। 

সৃপ্তং বাথ প্রমন্ত বা! যথা হন্যাদ্ বিষেণ বা 

এবং ব্ুৎক্রান্তধর্ণেণ বুতক্রম্য সময়ং হত। (শঃ) ৬৪।২৭-২৮ 

--যেমন কোন নিব্রিত ব1 উন্মত্ত মানুষকে বধ কর! হয কিংবা! বিষ 
প্রযোগ কবে হত্যা কৰা! হয়, তেমনি ধর্দ-অতিক্রমকাবী পাগী ভীম 

গদা যুদ্ধেব নিযম ভঙ্গ কৰে আমাকে বধ কবেছে। 
অশ্বথানা, কৃতবর্মী, ও কৃপাচার্য-- এদেব সকলকে আমাব কথা 

জানাবে । পাগুবব! বন্ুবাঁৰ যুদ্ধেব নিয়ম ভঙ্গ কবেছে। অতএব তাঁবা 
যেন কখনও তাঁদেৰ বিশ্বাস না! কবেন। 

এই সমস্ত বলার্.পব তিনি বললেন--তিনি তাঁব সৃত আত্মীয বন্ধু 
ও সহন্র সহম্্র যোদ্ধাদেব পদাঁনুসরণ কবে বীব শয্যা শািত হচ্ছেন । 
তিনি নিজেব অবস্থা তুলনা কবে বললেন আমার অবস্থা নেই 
পথিকেব মত হযেছে যে ব্যক্তি নিজেব সঙ্গীদেব নিকট হতে বিচ্যুত 

, হযেছে। 
ছুর্যোধনেৰ এই বিলাপ শুনে সকলেব চগ্ষু অশ্রুভে পূর্ণ হযে 

উঠলো। সংবাদ বাঁহকেবা অশ্বথামাকে এই সংবাদ জানালো । 
ধনাকাঁজ্ফী ভূত্যবা যেমন শ্রেষ্ঠ বাজাকে পবিরৃত কবে থাকে, 

তেমনি মাংসভক্ষী ভষঙ্কব ভূতব| চাবদিকে দ্ুর্যোধনকে পবিবৃত কৰে 
বেখেছিল। তখন দুর্যোধনকে অত্যন্ত জ্ু্ধ বিনষ্ট বাঘের ন্তাঁষ মনে 
হচ্ছিল। দুর্যোধনকে ভূতলে পতিত থাকতে দেখে কৃপাচার্ধাদি সকলে 

তীর পার্থে ভূমিতে বসে পডলেন। অশ্রুসিক্ত অশ্বামা বললেন, _. 

ন নূনং বিছ্বতে সত্যং মানুষে কিধিদেব হি। 
যত্র ত্বং পুকষব্যান্র শেষে পাঁংশুষু বষিতঃ ॥ ( শঃ) ৬৫।১৩ 

-এই মন্ুগ্ঘলোৌকে কিছুই সত্য নয। যেহেতু তোমাৰ ম্যাব একজন 
শু ব্যান্ৰ ধুলা ধুসবিত হযে পতিত রষেছো। 
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তুমি পুর্বে সনগ্র জগতেব উপব আধিপত্য বিস্তাব কবে সমগ্র 
ভূমগ্ুলেব উপব আজ্ঞা প্রদান কবতে। সেই তুমি আজ একাকী এই 
নির্ভন বনে কি কবে পতিত বষেছ? 

ছুঃখং নৃনং কৃতান্তস্ত গতিং জ্বাতুং কথঞ্চন। 
লোকানাঞ্চ ভবান্ যত্র শেবে পাঁংশ্ুবু বধিতঃ॥ ( শঃ) ৬৫1১৬ 

_কাল ও লোক সকলেব গতি জানা অত্যন্ত কঠিন। যাঁর ফলে 

তুমি আঁজ কাঁলেৰ অধীন হবে ধুলিতে শন কৰে আছ। 
বাজাদেব অগ্রগামী শক্র তাপন মহাঁবাজ ছুর্যোধন তৃণনহ ধুলো 

গ্রাস কবছে। এটা কাঁলেবই বিপকীত গতি দেখ । (সতৃণং গ্রসতে 

পাংশুং পন্য কালস্ত পর্যবম্।) 

তিনি দুর্যোধনকে আবও বললেন, তুমি ত নিজেব সাম্রাজ্য লক্্পীৰ 
দ্বাবা ইন্দ্রের স্যার ছিলে । আজ তোমাৰ এবপ সম্কট উপস্থিত হল। 
এটা দেখে এই স্থিব সিন্ধান্ত কৰা যার যে, কোনও মানুবেবই সম্পত্তি 
সর্বদা স্থিব থাকে না। (শক্র বিস্পধিনো ভূশম্।) 

অশ্বথামাব কথা শুনে দ্রবৌধনেব নেত্র্ধ হতে শৌকাশ্রি বইতে 

লাগল। তিনি শোকাশ্র মুছে কৃপাঁচার্ধাদি সম্ত বীবদেব বললেন, 
ঈদৃশো লোকধর্মোইরং ধাত্র! নিদিষ্ট উচাতে। 

বিনাশঃ সর্ব ভূতানাং কালপর্যাধমাগতঃ ॥ ( শঃ) ৬৫২৩ 

__মর্ত্যলৌকে এটাই নিরম, বিধাতাই এটাব নির্দেশ দিবেছেন। এপ 

বলা হঘেছে ' সেইজন্য কালক্রমে একদিন না একদিন সমস্ত প্রাণীদেব 

বিনাশ হবে। 
সেই বিনাশের সনব এখন আঁদাঁবও উপস্থিত হবেছে। যা 

আপনাবা দেখছেন। একদিন আমি দমস্ত পুথিবী পালন কবেছি। 

আক এই অবস্থাব উপনীত হয়েছি । তন এই বিষে জাঁমি অত্যন্ত 

আনন্দিত যে, যে কোন বিপদেব সমর জামি কখনও পলাবন কবিনি । 

বিশেষতঃ পাগাবাই আমাকে ছলনা! কবে বধ কবেছে। (দিষ্ট্যাহং 

নিহতঃ সাপৈশ্ছলেনৈব বিশ্ষেতঃ ) দৌভাগ্যবশতঃ আমি বৃক্ষের সর্বদা 
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সংগ্রাম কববাঁব জন্য উৎসাহ দেখিয়েছি এবং জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধাববা নিহত 

হবাব পৰ আমি স্ব যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ কবছি। এতে আঁমাব অত্যস্ত 

আনন্দ হচ্ছে। সৌভাঁগ্যেব বিষষ এই যে, আমি আপনাদেব এই 

নবমংহাঁব হতে মুক্ত দেখছি। এই সঙ্গে আপনাবা কুশলে আছেন 

এবং কিছু কবতে সমর্থ_এটাও আমাব পক্ষে আনন্দেব বিষয। 

আপনাবা আমাকে স্নেহ কবেন, সেজন্ত আমাৰ এই অবস্থায় এখানে 

আপনাবা ছ:খ কববেন না । 

যদি বেদাঃ প্রমাণং বো জিতা লোকা ময়াক্ষষাঃ॥ (শঃ) ৬৫২৮ 

-যদি আপনাদেব দৃষ্টিতে বেদশাস্ত্র প্রামাণিক হযে থাকে, তবে আমি 
অক্ষয়লোক অধিকাৰ করছি। 

মন্তমানঃ গ্রভাবঞ্চ কৃষ্ণন্ামিতেজস;। 

তেন ন চ্যাবিতশ্চাহং ক্ষত্রধর্ীং স্বনুষ্টিতাৎ ॥ (শঃ) ৬৫২৯ 

-_ আমি বৃঞ্চেব অদ্ভুত গ্রভাবকে মানি এবং কখনও তাব প্রেবণায় 
ভাঁলবপে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ধর্ম হতে বিচলিত হইনি । আমি সেই ধর্সেব 
ফল পেষেছি। 

অতএব আমি কোন প্রকাবেই শোকে যোগ্য নই। আপনাবা 
সকলে নিজ নিজ সাঁধ্যানুসাবে পবাক্রম প্রকাশ কবেছেন এবং সর্বদা 

আমাকে জযী কববাব চেষ্টা কবেছেন। তথাপি দৈবেব বিধান অতিক্রম 

কবা সকলেবই পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ( যতিতং বিজযে নিত্যং দৈবং 
তু দ্ববতিত্রমম।) এই কথা বলতে বলতে ছুর্যোধনেব চক্ষু অশ্রুতে 
পূর্ণ হল এবং তিনি বেদনায অত্যন্ত ব্যাকুল হযে নীবব হলেন। 

দুর্যোধনেব এই অবস্থা দেখে অশ্বথাম! অগ্নিব মত প্রজলিত হযে 

উঠলেন। ক্রুদ্ধ হযে তিনি হাঁত দিযে হাতি ঘসতে লাগলেন এবং 
অশ্রুত কণ্ঠে ছুর্যোধনকে বললেন, নীচ পাঁগুববা অত্যন্ত নিষ্ঠুব ভাবে 
আণাব পিতাকে বধ কবিযেছে। কিন্তু আম সেই জন্যও ততটা সন্তপ্ত 

হইনি, যেমন আজ তোমাৰ মৃত্যুতে আমাৰ কষ্ট হচ্ছে 

আমি আজ শপথ কবে যা বলছি, তা শৌন। আমি আজ 
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প্রতিজ্ঞা কবছি যে, আজ কৃষ্ণের সামনেই সমস্ত পাঁধ্ণলদেব সর্ববিধ 
উপায়ে যমালয়ে প্রেবণ কবব। এব জন্য তুমি আমাকে অনুমতি 

দাও । 

অশ্বথীমার এই কথা শুনে ছুর্যোধন কৃপাচার্ধকে বললেন, আচার্ধ, 
আপনি অতি সত্ব জলপূর্ণ কলস নিয়ে আন্ুন। 

দুর্যোধনেব কথা শুনে কৃপাঁচার্ধ জলপূর্ণ কলস নিয়ে ভাব নিকট 
আঁসলেন। তখন ছৃর্যোধন কৃপাঁচার্যকে বললেন, আপনি অশ্বখামাকে 

সেনাপতি পদে অভিষিক্ত ককন। অ্বথামাব অভিষেক শেষ হলে 
অশ্বথামা ছুর্যোধনকে আলিঙ্গন কবে সিংহ ধ্বনি কবে চতুর্দিক 
প্রতিধবনিত কবে প্রস্থান কবলেন। 

ুমূর্ক' অবস্থাতেও তখনও পাঁগুবদের বিনাশের অভিপ্রায় 
দুর্যোধনেব হ্াদয় জুড়ে ছিল। তাই তিনি অশ্বথামাকে সেনাপতিত্বে 
অভিষিক্ত কবে তাব জয়যাত্রা কামনা কবলেন । পু 

বজনীর অন্ধকারে অগ্থথামাও পিতৃহত্যাব প্রতিশোধ স্ববপ 

ভ্রৌপদীব পঞ্চপুত্র ধৃষ্ট্যদুয় ও পাগল বীবদেব হত্য। কৰে এসে সেই শুভ 

সংবাদ দিযে মুমূ্ধু হূর্যোধনের যুখে আনন্দেব হাসি ফোটালেন। 
কাশীদাসী মহাভাবতে এই কাহিনীর অন্যবপ চিত্র আঁকা। হযেছে £ 

পাণ্ডবে মুণ্ড রাজা চাহিল দেখিতে ॥ 

পঞ্চ মুণ্ড নেহ আমি দেখিব নয়নে । 

ভীমেব মস্তক আমি ভাঙ্গিব চবণে ॥ 

হাত বুলাইয়া দেখে বাজা ছুর্যোধন ॥ 
কৃষ্ণীব দ্বিতীয় পুত্র ভীমেব আকৃতি । 
ভীম বোধে সেই মুণ্ড নিল কুরুপ্রতি ॥ 
ছুই কবে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল। 
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একে একে পঞ্চ মুণ্ড ভাজে ছুর্যোধন। 

জানিল পীগুব নহে এই পঞ্চ জন॥ (সৌ) 
-_পঞ্চ পাগুবকে হত্যা কবেছে, এই আনন্দে ছুর্যোধন অস্তিম কালেও 

উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। কিন্তু অনায়াসে সেই সব বীরদেব মস্তক ভাঙতে 

পেরে তিনি বুঝেছিলেন এরা পাণ্ুবেব পঞ্চপুত্র পঞ্চ পাণডব নয়। তখন 

তিনি আক্ষেপ কবে বলেছেন £- 
্রৌপদীব পঞ্চপুত্র এই পঞ্চ জনে ॥ 

শিশুগণে সংহাগিয়া কি কার্য সাধিলে। 
কুরুকুলে জল-পিগু দিতে না বাখিলে ॥ 
পাণ্তবে মারিতে পারে কাহাৰ শকতি। 

যাহাঁব সহায় হরি কমলার পতি ॥ 

নির্বংশ কবিলে তুমি ভাই পঞ্চজনে। 
কুককুল বংশহীন হৈল এত দিনে ॥ 
এত বলি অনুতাপ কবে বুতর। (সৌ) 

স-মবণের পথিক ছুর্যোধনেৰ এ বিবেক দংশন লক্ষ্যণীঘ। 
বেদব্যানেব মহাভারতে সমস্ত পাঁথণল এবং ভ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্রকে 

হত্য! কবে কৃপাঁচার্য কৃতবর্মা ও অশ্বথাম! দুর্যোধনেব নিকট প্রত্যাগমন 
কবলেন। তাঁবা দেখলেন দূর্যোধন মৃতপ্রা হযে ভূমিতে পড়ে 
বযেছেন। তখনও তীব কিছু শ্বাস অবশিষ্ট ছিল। তাঁবপব তীবা 
বথ হতে নেমে তীকে চাঁবদিকে পবিবেষ্টিত কবে উপবেশন কবলেন। 

তীবা দেখলেন ছুর্যোধনে উক বিদীর্ণ হযে গেছে। তাব চেতনা 
প্রায় লোপ পাচ্ছে এবং ছিনি মাটিতে বক্তবমি কবছেন। তীব কাছে 
যাবাঁৰ জন্য ভযঙ্কব বহু সংখ্যক হিংস্র প্রাণী ও কুকুব চাবদিক পবিবেন্টিত 
কবে কিছু দূরে অবস্থান করছে। ছুর্বোধন তাঁর ভক্ষণকারী এই সব 
হি প্রাণী হতে কোনবূপে অতি কষ্টে আত্মবক্ষা,কবছেন। এই সময 
তাঁব অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল, তিনি মৃত্যু শহ্যায় ছটফট কবছিলেন। 
ছুর্যোধনেব মত বীরেব এই শোচনীয় অবস্থা দেখে 91081099927 এব 
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একটি মূল্যবান উক্তি মনে পড়ে। 80081108150 10108, 05 

60010 01 51621 ৪0110, %/1760 09207) 01 02060] 01 

05150%100. 001099, 111 016০ 1116 303111 (16061. জীবনেৰ 

এই চবম শোচনীয় মুহূর্তে ছূর্যোধনের মধ্যে নিশ্চয় আত্মগ্রানি এসেছিল। 
তাৰ শুভাকাজ্জীদেব হিতোঁপদেশ উপেক্ষা করে লোভেব আগুনে 

তিনি তীব বাজ্য, এশ্বর্ধ্, আত্মীয় বন্ধুদের পোড়াননি, নিজেও সেই 
আগুনে দগ্ধ হযে স্বৃতাব মুহুর্তের প্রতীক্ষায় বয়েছেন। 

দুর্যোধনেব মত মহাঁবীব ও অহস্কাবী মহাবাজাৰ এই পবিণতি 

যথার্থই বেদনাদাযক। ছুর্যোধনেব এই পবিণতি এই শিক্ষা দিচ্ছে 

যে- ভবিতব্যকে কোন বপেই অস্বীকাব কবা যায না। তাই তীব 

মত একজন মহাপবীক্রমশালী ব্যক্তিকে আত্মীয় পবিজন বন্ধু বান্ধব 
পরিত্যক্ত হযে ভূমি আশ্রয় কবে সমবক্ষেত্রে একাঁকী শেষ মুহুর্তের 
ভয়াবহ পরিণতিব জন্য অপেক্ষা কবতে হচ্ছে। 

কৃপাচার্য আক্ষেপ কবে বললেন -_বিধাতীব পক্ষে কোন কিছুই 

কব! কঠিন নয়। যিনি একদিন একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্তেব অধিপতি 
ছিলেন, এই সেই বাজা হূর্যোধন এখানে নিহত হযে বক্তাপ্লুত 
অবস্থায় পতিত আছেন। তীব স্বর্ণ গদা॥ যা তিনি কখনও ত্যাগ 

করেননি, সেই গদাকে ্বর্গেব পথে ছূর্যোধন ত্যাগ কবছেন। 
এইভাবে তিনি হূর্যোধনেব যশ গাঁন কবে তাঁব বর্তমান অবস্থাব জন্ 
আক্ষেপ কবতে থাকেন । 

অশ্বামা বিলাপ কবে ছুধৌধনেব ভূয়সী প্রশংসা কবেন ও 

পাগ্বদেৰ নিন্দা কবেন। ধৃতবাস্ট ও গান্ধারীব জন্য শৌক কবেন। 

তিনি আারও বললেন, মহারাজ ছূর্যোধন, আপনি যদি জীবিত থাকেন, 
তবে এই আনন্দদাষক কথ! শুনে যান। পাগুব পক্ষে সাতজন ( পঞ্চ 

পাগডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি ) এবং আমাদেব পক্ষে তিন ( কৃপাঁচার্ধ 
কৃতবর্মী ও অশ্বথাম| ) জন জীবিত আছেন। 

দ্রৌপদী ও ধৃইছযায়ব সব পুত্রই নিহত হযেছে। সমস্ত পাঞ্চালদেব 
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আমি সহার কবেছি। এবং মস্ত দেশের অবশিষ্ট সৈম্াবাও নিহত 

হয়েছে। 
কৃতে প্রতিকৃতং পশ্য হতপুক্রা হি পাগ্বাঃ। 

সৌন্তিকে শিবিবং তেহাং হতং সনববাহনম্॥ (সৌঃ) ৯৫১ 

- আপনি দেখুন, শক্রুব কর্মের কিরূপ প্রতিশোধ নেওয়া হযেছে 

এবং গাগবদের জব পুত্রদেব বধ কবা হয়েছে। বাত্রিতে নিন্দিত 

থাকবাব সময মানুষ ও বাঁহনদেব সঙ্গে তাদেব সমস্ত শিবিবকে নষ্ট 

কবে দেওয়া হযেছে। 
আমি স্বয়ং বাত্রে শিবিবে প্রবেশ কবে পাঁপাচাৰী ধুষ্ছ্যয়কে পণুব 

স্তায কষ্ট বোধ কবে বধ কবেছি। 
এই আনন্দদীযক' সংবাদ শুনে ছুর্যোধনেৰ পুনবায় চেতনা ফিবে 

এল এবং তিনি বললেন আজ আচার্য কপ ও কৃতবর্মীব সঙ্গে তুমি 
যে কাজ কবেছ তা ভীন্ম, কর্ণ বা তোমাৰ পিতা প্রোণাঁচার্বও কবতে 

পাবেননি। শিখণ্ডীসহ এই নীচ সেনাপতি ধৃষ্টহ্যয় যে নিহত হয়েছে, 
এতে আজ আমি নিশ্চযই নিজেকে ইন্ত্রভুল্য বলে মনে করছি। 

তোঁমাদেব সকলে কল্যাণ হোক। এখন স্বর্গে আবাব আমাদের 
পুনমিলন হবে, এই কথার সঙ্গে দুর্যোধনের শেষ নিঃশ্বাস বেবিয়ে গেল । 

ছুর্যোধন বাজ্য শাসনে দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রজাবঞ্জক নৃপতি। 

বপেও খ্যাতি ছিল তীব। ছুর্যোধন চবিত্রে নীচতা, স্বার্থপব্তা, কতা, 
আত্মস্তবিতা যদ্দি না থাকতো, তবে তিনি যে কোন বীবেব সমতুল্য 
হযে অদ্ধাব পাত্র হতে পাবতেন। ভাব চবিভদ্রেব কতকগুলি দোষ 
ভীব সব্গুণাবলিকে সাবা! জীবন আচ্ছাদিত কবে তীকে লোক চোখে 
হেয় কবে বেখেছিল। 

বাবণ ও দূর্যোধন ভাবতীষ দুই মহাকাব্যেব দুই ছুৃবাত্বা বপে বর্ণিত 
হবেছে। তাদেব শেব পবিণতি যেমন একই প্রকাঁব, তাঁদেব চবিভ্রেও 
অন্থবপ বিচিত্র সাদৃগ্ঠ আছে। 

উভযেবই যেন আপন বংশ ধ্বংসেব জন্য জন্ম । উভযেবই জন্মক্ষণে 
তত 
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নানা অশুভ লক্গণ দেখা গিয়েছিল। উভয়েই পর্রীকাতব, খল 

প্রকৃতি, ত্রুব স্বভাবের । 
দুর্যোধনেব অন্যায় লোভ শুধু পাগুবদের এই্বর্ষেব প্রতি সীমাবদ্ধ 

ছিল না। এ লোভ স্ুদূব প্রসাঁবী ছিল। ত্রিগর্তরাজ সুশর্সাব 
প্রবোচনায় বিনা শত্রতাতেও ছুর্যোধন বিরাট বাজ্য আক্রমণ 
কবেছিলেন। বিবাট বাঁজাব এই ছুর্যোধনেব ঈর্ধাব হেতু হয়েছিল । 
কিন্তু তাব প্রতিঘল তিনি ছন্পবেশী অর্জনে নিকট হতে পেয়েছেন । 

দুর্যোধনেব আক্রমণেব প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল পঞ্চপাঁগুব। 

বাবণেব তুলনায় ছুর্যোধনের দুম সীমাবদ্ধ ছিল । 
রাবণ এভাবতঃই দুশ্চবিত্র। পবগীড়ণেই ছিল তীর স্বাভাবিক 

আনন্দ। সীতা শূর্পনখার বিবাদ একটা ছলনা মাত্র। কাবণ বিন! 
প্রবোচনায় তিনি বহু নাবীকে লাঞ্ছিত কবেছেন। 

রাবণেব সঙ্গে বামেব বিবাদ ঘটাবাব যথেষ্ট কারণ ছিল। বাবণের 
অত্যাচাবে মুনিগণ শঙ্কিত, দেবকুল নিঃশঙ্ক থাকতে পাঁবতেন না। 
মুনিদেব বক্ষার্থেও রাম বাবণের যুদ্ধ অনিবার্য হয়েছিল। তেমনি 
পৃথিবীব ভাব লাঘব করবার জন্ যুদ্ধ অনিবার্য হয়েছিল এবং ছূর্যোধন 
ও তীব ভ্রাতা, আত্মীয় ও বান্ধবদেব জন্ত সেই যুদ্ধ ঘটানো হযেছিল। 
সুতবাং দেখা যাচ্ছে দৈবই তাদেব ভাগ্য বপ ঘুড়ির স্থতা টেনেছিল। 

বাবণ বৈমাত্রেয় ভাই কুবেবকে পবাজিত কবে ভাব পুষ্পক রথ 
হবণ কবে ছিলেন। বিনা কাবণে যমপুবীতে গিযে ঘমবাজকে যুদ্ধে 
পবাস্ত কবেছিলেন। দেববাঁলা হবণ কবে নিজেব ভোগ লালসা 

চবিভীর্থ কবাও বাঁবণেব অন্যতম দু্র্ম ছিল। বাঁবণেব লক্ষ্য ছিল 

দেবকুল, ছুধোধনেব ছিল দেবাশ্রিত পঞ্চপাগুব। 

বাঁবণ ও দুর্যোধন উভবেই ছিলেন অশিষ্ট ও ভন্র ব্যবহাৰ বজিত। 
গুজনীর ব্যক্তিদেব প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অনীহাঁ। এটাই এই ছুই. 
চবিত্রে বৈশিষ্ট্য । শুভাকাজ্জী আত্মীয় বন্ধুদের উভরেই পদে পদে 
লাঞ্ছিত অপমানিত কবেছেন। 



বুকক্েত্র যুদ্ধে পঞ্চ পাবে শবে বিপর্য্ত্ত হযে হুর্যোধন বাঁববাৰ 
ভীগ্ম দ্রোণ কর্ণপ্রভৃতিব বিকদ্ধেঅন্ুযোগ কবেছেন যে তীবা দর্বান্তকবণে 
যুদ্ধ কবছেন ন| বা পক্ষপাতিত্ব দোষে ছুষ্ট। তাই কৌবব সৈন্যরা 
যুদ্ধে এত নিহত হচ্ছে এবং কৌবব বীববাও পবাজিত হচ্ছেন। তেমনি 
বাঁকে তীৰ মাতামহ মাল্যবান সীতাকে অমর্পণ না কবলে বাঁবণ 
বংশ খ্বংস হবাঁৰ আশঙ্কাৰ কথা জানালে, বাঁধণ কঠোঁব ভীঁায় তাকে 
তিবস্কাব করে শক্রুব প্রতি পক্ষপাতিত্বেৰ দৌষে অভিযুক্ত কবেন। 
জননী নিকষা ও ভাই বিভীষণকেও সৎ পবামর্শেব জন্য লাঙ্ছিত কবেন। 
মাযামগ বপ দিষে বামকে বিভ্রান্ত কবতে বাঁবণ মাবীচকে আদেশ 
দিলেন। মাবীচ বামেব শক্তি ও গুণের বর্ণনা! কৰে বাবণকে বিবত 
থাকতে অন্তুবৌধ কবলে, বাবণ ক্রুদ্ধ হযে আদেশ “পালন ন1 কবলে 
তাঁকে হত্যা কববেন বলে ভয দেখান। 

দর্যোধনে চবিতরেও একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ধৃতবাষ্টর যখন সং 
উপদেশ দিযে পুত্রেব মনোভাব পবিবর্জনের চেষ্টা কবেছেন, তখন 
তাকেও অশালীন ভাষায ভংসনা কবেছেন। পিতৃবৎ বিদুবেব সং 
পবামর্শেব জনও ছুর্োধন ভীকেও ভধসন! কবেছেন। পিতামহ তীক্ষ, 
জননী গাস্থীবী, পিতৃবং বিদুব ও আচার্য দ্বোণ ও কপ বাব বাৰ যুদ্ধ 
পবিহাৰ কবে শাস্তিব কথা বলেছেন, কিন্ত ছর্ধোধন কাবো কথাতেই গু দেননি। তিনি অপবকে সম্মান দেখাতে যেমন জানেন না, 

উর কুক সভায কৃষ্ণ আসছেন শুনে 
রা 5 কাঁবণ তিনি নাঁকি 

তেমনি বাব্ণ তিক বধ করব ছক দিলেন নান হুমা, অদদ 
কবেছেন। কুট বাজনীতিজ্ঞ হয়েও রহ | ॥ উভযেই নীতি বিকদ্ধ কাজ 
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হুর্যোধনেব অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও অৃবদশিতাঁয় অভাবে ফলে 
কুকপক্ষেব পবাজয় হতে থাঁকায, ছুর্যোধন পিতামহ ভীম্মেব প্রতি 
সন্দিহান হযে যুদ্ধক্ষেত্রে বলেছেন, আঁপনি যদি আমাব প্রতি বিদ্বেষ 
ভাব পৌঁধণ কবেন, তবে কর্ণকে সেনাপতি হ্বাঁৰ অনুমতি দিন। 

যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাঁপতিকে যুদ্ধ ত্যাগ কবতে বলা চবম অপমান। সর্বজন 
পুজ্য বৃদ্ধ পিতামহকে এইভাঁবে অপমান করতে ছূর্যোধন দ্বিধা বোধ 
কবেননি। এব দ্বাৰা তার অশিষ্ট, অভদ্র ব্যবহাবেবই পবিচষ 
পাওয়া যাষ। 

যে কোন প্রকারে শক্রর মনোবল নষ্ট কবে তাঁকে হতোদ্ভম কবা 

বাবণ ও ছুর্যোধনেব অন্তম বণ কৌশল । যুদ্ধে বামেব জয যখন 
সুনিশ্চিত তখন বাঁবণ বামেব মায! ছিন্ন মস্তক দেখিষে সীতাব মনোবল 
নষ্ট কববাঁব প্রযাস কবেন। সেই প্রকাঁব মায়া সীতা তৈবী কবে বাবণ 
পুত্র মেঘনাদেব হম্থুমানেব সামনে এ মস্তক ছিন্ন কবে বামেব মনোবল 
নষ্ট করাই উদ্দেশ্য ছিল। 

পঞ্চপাণ্ডব বনবাসেব ক্লেশ ও অপমান সহা কবেছেন, কিন্তু তাতেও 

ছুর্যোধন সন্তুষ্ট নন। তাই কুট প্রকৃতিৰ মাতুল শকুনিব পবামর্শে পঞ্চ 
পাগ্ডবকে আবও নানাভাবে ক্লেশ ও বিব্রত কববাঁব চেষ্টা কবেছেন। 

অসমযে ছূর্বাসা মুনিকে পাগুবদেব আতিথ্য গ্রহণেব জন্য পাঠিয়ে 
ছিলেন। অবন্ঠ কৃষ্ণেব কৃপায় পঞ্চপাণ্তব সেই যাত্রা বক্ষা পেয়ে- 
ছিলেন। 

বাবণ ও ছুর্যোধন উভয়েই যোদ্ধা। বাবণ একক শক্তিতে 

নির্ভবশীল, ছর্যোধন মিত্রশক্তিব উপৰ আস্থাবাঁন। বাবণেব পক্ষাবলম্বী 

যোদ্ধাগণ সকলেই তাব আত্বীয়বর্গ বা অমাত্যবর্গ। ছুর্যোধনের 
যোদ্ধাগণ আত্মীয়, বন্ধু ও ভিন্ন দেশীষ নৃপতিবা। 

বানী মন্দোদবী বাবণকে বাব বাব সীতাকে প্রত্যর্পণ কবে বংশ 

বক্ষা কবতে পবামর্শ দিষেছেন | কিন্তু বাঁবণ সেই পবামর্শ প্রত্যাখ্যান 
কবেছেন। কারণ সীতাঁকে ফেবৎ দ্রিলে বিভীষণ হাসবে, দেবতাব! 
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তাঁকে দূর্বল মনে কববে--এই অপবাদ অপেক্ষা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুও তাঁর 

কাছে শ্রেষঃ। তেমনি ছুর্যোধনও যুদ্ধে সবংশে নিধন অবশ্যম্ভাবী 

জেনেও অন্তেব পবিহাসেব কাঁবণ হবেন মনে কবে যুদ্ধ হতে তিনি 

বিবত হননি। এমন কি যখন সকলেই প্রা নিহত হল, তখনও যুদ্ধ 

হতে কেউ তীকে নিবৃত্ত কবতে পাবেনি । 

প্রিফজনদেব ও সন্তানদেব মৃত্যুতে উভযকেই শোকাতুব হতে দেখা 
গেছে। কিন্তু তবু ছুষ্ট প্রবৃত্তি তীবা পবিভ্রাগ কবতে কখনও পাবেন 

নি। 

বাবণেব অমিত বিক্রমেব কথা সর্বজন জ্বাত। ছুর্যোধনেব পবাক্রম 

সমন্ধে স্বয়ং কৃষ্ণ অর্জুনেব কাছে প্রশংসা কবেছেন। স্ত্রীপর্বে স্তয় 
খবতবাষ্টুকে ছুধোধন সম্বন্ধে বলেছেন-_ 

ন ধর্ম: সংকৃতঃ কশ্চিনিত্যং যুদ্ধমভীক্সতা। 
অন্নবুদ্ধিবহঙ্কবী নিত্যং যুদ্ধমিতি ক্রুবন। 
ক্রুবো ছুরম্যণো! নিত্যমসস্তষটশ্চ বীর্ষবান্॥ (ভ্ত্রী) ১/৩১ 

_তিনি সদা! যুদ্ধ ইচ্ছা কবতেন, সেজন্য তিনি কখনও কোন ধর্মেবই 
সমাদবেব সঙ্গে অনুষ্ঠান কবেন নাই। এই ছূর্যোধন অগ্যবুদ্ধি ও 
অহঙ্কাবী ছিলেন। সেইজন্য তিনি নিত্য যুদ্ধ যুদ্ধ বলেই চীৎকাঁ 
কবতেন | তাঁব হৃদ জ্ুবতীষ পুর্ণ ছিল। ইনি সর্বদা অমর্ধে পবিপূর্ণ 
ছিলেন এবং প্রবল পরাক্রমী হলেও, কখনো! নিজ অবস্থা সন্তষ্ট ছিলেন 
না। 

সরীপর্বে শোকার্ত গান্ধীবী ৃষ্ণকে বলছেন-_ 
ছূর্যোধনাপবাধেন শকুনেঃ সৌবলস্ত চ। 
কর্ণ-ছুঃশাসনাভ্যঞ্চ কৃতোহযং কুকসংক্ষষঃ ॥ (ভ্ত্রী) ১৪১৬ 

_কুককুলেব এই সংহাব ও ছুর্যোধন, আমাৰ ভ্রাতা শকুনি, কর্ণ এবং 
ছুঃশাসনেব অপবাঁধেই হযেছে। 

[1 1911:219 এব মতে ড/1015011655 1012 10109062101 
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এই উক্তিটি বাঁবণ ও ছুর্যোধন উভষের চবিত্রে গ্রযোগ কবা চলে। 
বাবণ বংশ ধস ও কুকবংশ ধ্বংসের মাধ্যমে এই উক্তির সত্যতা 
প্রমাণিত হয। 

সমাপ্ত 




